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05 juli – Scherpenheuvel 

 
 

 

17 juli - Kookles 4 

 

 

31 juli – Fietstocht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

114 augustus – vogelepik op de velo 

 

 

kwb@geelpunt.be 

www.facebook.com/KWB.GeelPunt 

kwb.geelpunt.be 

IBAN BE47 7875 5480 3280 

 

Juni-Juli-Augustus: KWB wandel zoektocht. 

De zoektocht loopt nog steeds alleen komen er weing correcte 

antwoorden bij. 

Download het deelname formulier met de foto´s en het antwoordblad. 

Vertrek en aankomst aan het (oude) voetbalveld van FC Punt in de 

Leeks. De tocht is geschikt voor gezinnen met kinderen. 

De opdrachten kan je vinden op facebookpagina 

(www.facebook.be/KWB.GeelPunt), de website van KWB Geel Punt 

(www.geelpunt.be). 

 

Vrijdag 31/07/2020 : Fietstocht - Afgelast 

Vrijdag 14/08/2020 : Vogelepik op de velo - Afgelast 

Helaas, door de opflakkering van het virus en de nieuwe maatregelen 

zullen de activiteiten niet kunnen doorgaan. 

 

September:  

 

06/09/2020 : Parochiefeesten - Afgelast 

De parochiefeesten zullen dit jaar niet plaatsvinden. 

 

17/09/2020: Stroom op je dak (onder voorbehoud) 

Wat brengt de toekomst voor zonnepanelen? Zijn ze nog nuttig of 

hebben ze hun aantrekkelijkheid verloren? Wat met de digitale meters? 

Hierop zal een deskundige  antwoorden in een taal die iedereen begrijpt. 

Leden betalen € 5 en niet-leden € 8 (comsumptie en versnappering incl.  

Inschrijven is nodig. kwb@geelpunt.be 

Juli: 

Zondag 05 juli 2020: Wandeling naar Scherpenheuvel 

13 wandelaars trokken zich niks aan van de weersvoorspellingen en 

vertrokken stipt om 05u00. Om 09:15 konden we in de Ram genieten 

van een ontbijt. Om de terugreis aan te vatten werden in de Zwaluw de 

nodige suikers ingenomen. Van de 6 moedigen bereiken slechts 2 (Guido 

en Johan) de eindstreep. Proficiat! 

 

Vrijdag 17 juli 2020 : 4de kookles met partners. 

Katrien had een zomers tintje in het menu gestoken. Ondanks de corona 

maatregelen (mondmaskers in de keuken en bij het opdienen, tafels met 

max 4,…) werd het een zeer fijne avond.  

 

Overig nieuws: 

 

Fiets zoektocht Beweging.net Geel  

Een prettige manier om de deeldorpen te leren kennen!  
https://www.geelpunt.be/zoektocht-beweging-2020.htm  

 

Moederdag – Coupe Maman - uitnodiging Beweging.net - Afgelast 

 

 

Hou het veilig en zorg voor elkaar. 
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