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Juni 2010 
Zaterdag 5 juni : 12e Kermisjogging 

Om 14u00 start traditiegetrouw de kinderjogging met afstanden van 200m, 
400m, 600m of 800m naargelang de leeftijdscategorie ( 5 t.em. 12 
jarigen).  Iedere deelnemer krijgt een aandenken.   

Om 15u00 start de Punt Kermis Jogging met afstanden van 5km, 10km, 
15km en 20km.  Inschrijven kan vanaf 13u00 in de Vrije Basisschool 
Top@Punt aan 1 euro voor de kinderen, 3 euro voor KWB-leden op vertoon 
van hun lidkaart en 5 euro voor niet-leden.  Alle deelnemers aan de 
kermisjogging nemen deel aan een aanwezigheidstombola met mooie 
prijzen.  Inschrijven kan ter plaatse of ook op voorhand via onze website 
kwb.geelpunt.be. 

Donderdag 10 juni om 20u00 : Planningsvergadering 

Tijdens de planningsvergadering zullen de activiteiten voor het werkjaar 
2010-2011 vastgelegd worden.  Alle leden met goede ideeën die de handen 
uit de mouwen willen steken zijn welkom. 

Tot 11 juni : KWB Samenaankoop Luiers en Verzorgingsproducten 

Nog tot 11 juni organiseert KWB een samenaankoop van Huggies luiers en 
Galenco baby verzorgingsproducten met kortingen tot 30%.  Als je hierover 
meer wil weten neem dan contact op met een van de bestuursleden. 

Dinsdag 15 juni om 19u00 : Invullen belastingsbrieven 

De KWB van onze parochie zal, in samenwerking met ACW Geel, in het 
parochiecentrum van Geel-Punt uw belastingsbrief invullen. Vanaf 19u00 
zullen de helpers aanwezig zijn. 

Zaterdag 19 juni vanaf 9u30 : Papierslag 

Alle papier en karton mag weer stevig vastgebonden of in een doos 
buitengezet worden. 

Juli 2010 
Vrijdag 23 juli om 19h00 : Avondfietstocht 

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we ook nu weer een stukje van de Geelse 
omgeving verkennen.  Deze fietstocht staat open voor iedereen.  Ook 
kinderen kunnen mee op deze ongeveer 30 km lange tocht met 
verscheidene rustpauzes. 

Voorbije Maand 
Zondag 2 mei : Gezinsdag in het Boudewijnpark in Brugge 

Een zevental Puntenaars trokken naar het Boudewijnpark waar ze echter 
moesten vaststellen dat het vorig jaar in Plopsaland veel beter 
georganiseeerd was.  Hopelijk is de gezinsdag volgend jaar weer top. 

Zondag 9 mei : Bedevaart naar Scherpenheuvel 

Vier moedige wandelaars vertrokken om 5 uur aan de kerk en kwamen na 
een mooie wandeling omstreeks 8u45 aan in Scherpenheuvel.  Na een 
ontbijt in café De Ster werd de misviering in de Mariahal bijgewoond.  
Daarna werd er nog wat nagepraat bij een goede Trappist of koffie en 
omstreeks de middag vertrokken we per auto weer naar Geel-Punt.   

 


