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Oktober 
Vrijdag 18 oktober 20u: KWB café 

Wat bijpraten, kaartje leggen, pintje drinken… Je hoeft geen lid te zijn 

om langs te komen. Al voorzien we voor onze leden wel een specialleke. 
Iedereen die zijn lidgeld (28 €) komt betalen krijgt naast zijn lidkaart, 

één gratis consumptie. We weten dat we met deze formule niet origineel 

zijn, maar het is wel handig om het nuttige aan het aangename te 

koppelen.  
Zondag 20 oktober 13u30: Dag van de trage weg (Larum) 

Een aantal van onze bestuursleden zijn reeds verschillende jaren actief 

binnen de werkgroep “Trage Wegen Punt-Larum”. In samenwerking met 

stad Geel organiseren zij een begeleide wandeling van ongeveer 9 km op 

het grondgebied van Larum en Punt. Er wordt een tussenstop voorzien en 
napraten kan achteraf in het Kafeeke in de parochiezaal van Larum. 

Vertrek is om 13u30 aan het kerkplein van Larum! 

 

November 
Zondag 3 november: ontbijtbuffet  

Vanaf 8u30 tot 11u00 is iedereen welkom in de parochiezaal om te 

genieten van een heerlijk ontbijt. Inschrijvingen dienen vóór 28 oktober 
binnen te zijn bij één van de wijkmeesters. Hou hiervoor ook uw 

brievenbus in de gaten want elke Puntenaar zal de nodige info + 

inschrijvingsstrook in zijn bus ontvangen. (kwb@geelpunt.be: volw. 8€, 

12-17j 5€, 3-11j 3€ en nog jonger gratis. Online inschrijven kan ook via 
het inschrijvingsformulier op kwb.geelpunt.be)  

Woensdag 13 november 19u: lesavond vrije begeleiding rijbewijs 

Sinds oktober 2017 is elke begeleider verplicht om een vormingsavond te 

volgen. KWB organiseert zulke avond in het Technisch Instituut St. Jozef. 
Info en inschrijven best via www.kwb.be/rijbewijs . Wacht niet te lang 

want momenteel zijn er nog maar 12 plaatsen vrij. Elke begeleider moet 

inschrijven! Leerlingen mogen gratis deelnemen. 

Zaterdag 23 november 17u: pillampentocht 
Dit is een activiteit voor gezinnen met jonge kinderen(±6-14j). Van zodra 

de zon onder gaat, kunnen de pillampen aan en gaan we op stap langs 

donkere Puntse wegen. In kleine groepjes leggen we een parcours van 

ongeveer 4 km af met onderweg allerlei leuke (zoek)opdrachten. 

Halverwege is er een tussenstop met soep en een drankje. Ook op het 
einde voorzien we nog iets lekkers om af te ronden. Hou ons blaadje van 

november maar in de gaten voor verdere details omtrent deze activiteit. 

 
Voorbije maand 
Parochiefeesten, zondag 8 september 

De eerste maal dat we de parochiefeesten op één dag organiseerden. Het 

werd een lange dag voor alle helpers, maar we brachten het tot een goed 
einde. Uit de evaluatie zal nog moeten blijken of financieel het plaatje ook 

nog klopt. Alvast een dikke merci aan alle helpers. 

Startvergadering, vrijdag 27 september 

Net zoals een aantal andere kwb´s houden we eraan om onze werking in 
september te laten starten. We genoten weerom van lekkere mosselen 

aangevuld met niet minder dan 11 streekbieren. Met 50 deelnemers blijft 

dit elk jaar een topper. Na het eten kregen we van Jan een overzicht van 

het afgelopen werkjaar. Jos gaf een zicht op onze financiën en Johan blikte 
vooruit op de activiteiten die we dit werkjaar mogen verwachten. Nadien 

was er nog voldoende tijd om na te praten bij een zoveelste streekbiertje. 

Na afloop vonden we maar weinig volle flesjes terug in de bierbakken. 
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