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September 2018 
Vrijdag 7 september 17u – 21u: mosselavond (parochiefeesten)  

Dankzij deze parochiefeesten zorgen we met alle Puntse verenigingen 

voor wat extra geld in het laatje van de parochiezaal. Als KWB nemen 

we de touwtjes in handen om de mosselavond vlot te laten verlopen. 
Vanaf 13u zijn alle helpers welkom om de mosselen te kuisen, groenten 

te snijden en de zaal in orde te brengen zodat we vanaf 17u vlot van 

start kunnen gaan. Ook ’s avonds kunnen we nog hulp gebruiken. Laat 

aub iets weten als je kan komen helpen op één van deze twee 
momenten. 

Zondag 9 september 11u30 – 14u: restaurant (parochiefeesten) 

Tegen zeer democratische prijzen kan je komen genieten van lekkere 

soep, een hoofdgerecht naar keuze en een lekker dessertje.  
Vrijdag 21 september 19u: algemene startvergadering met 

mosselen of kip en streekbieren 

In september start ons nieuw werkjaar vol interessante activiteiten. 

En uiteraard willen we als KWB dit werkjaar goed inzetten. Naar 

goede gewoonte doen we dit met mosselen en streekbieren. Na het 
eten geven we een overzicht van onze nieuwe activiteiten. Uiteraard 

passeert het voorbije KWB jaar ook de revue. Nadien is er nog 

voldoende tijd om na te praten of zelf nog voorstellen te doen. 

Inschrijven doe je nog steeds voor slechts 5€ bij je wijkmeester of via 
een mailtje naar kwb@geelpunt.be. (5€/persoon overschrijven op 

onze KWB rekening met vermelding van je naam) Wel inschrijven 

vóór zondag 16 september zodat we voldoende mosselen/kip en bier 

kunnen bestellen. Ondertussen zullen jullie al wel weten dat de 
partners meer dan welkom zijn. 

 

Oktober 2018 
Op dit moment hebben we nog geen activiteit gepland in de maand 
oktober. Hiervoor rekenen we voor een stukje op jullie inbreng. Dat 

mag een of andere proeverij zijn, bezoek aan …, Alle voorstellen zijn 

welkom maar moeten ons ten laatste op de startavond van 21 

september bereiken. Het moet dus iets zijn dat makkelijk en snel te 
organiseren is. 
 

Voorbije maand 
Fietstocht, vrijdag 10 augustus 
Met 13 fietsers reden we richting Kasterlee. Tijdens de pauze in De 

Netherust konden we genieten van een drankje en/of ijsje, getrakteerd 

door de KWB. Ondanks de mooie zomer kwamen er toch wel enkele 

onrustwekkende wolken opzetten waardoor we ons genoodzaakt zagen 

om niet te lang te wachten met de terugtocht. Ondanks deze dreigende 
wolken geraakte iedereen droog thuis. 
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