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September 
Zondag 8 september: parochiefeesten  

Zoals steeds gaat de opbrengst van dit eetfestijn naar de parochiezaal. 

Ook dit jaar steken de Puntse verenigingen de handen uit de mouwen om 
er een heerlijke en smakelijke dag van de maken. In tegenstelling tot de 

voorbije jaren moet je enkel zondag 8 september in je agenda noteren. 

Vooraf inschrijven mag, maar is niet verplicht. Onze voornaamste taak als 

KWB is het bereiden en serveren van de mosselen. Hierbij dus een warme 
oproep aan onze helpers. We beginnen zaterdag omstreeks 14u met het 

kuisen van de mosselen en klaar zetten van de zaal. Op zondag starten we 

om 10u en het einde is voorzien om ???. Het zullen 2 drukke dagen 

worden. Dus geef gerust een seintje als je bereid bent om een handje toe 

te steken. 
Vrijdag 27 september 19u: algemene startvergadering met 

mosselen/kip en streekbieren 

We zijn blijkbaar nog één van de weinige verenigingen die hun werkjaar 

min of meer gelijk laten lopen met een schooljaar. Van september tot 
september dus. Een goede reden hiervoor is dat we het nieuwe werkjaar 

dan kunnen starten met lekkere mosselen/kip overgoten met een 

streekbiertje.  

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 voor 

nieuwe activiteiten. 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 22 september zodat we voldoende mosselen/kip 

en bier kunnen bestellen. Jullie partners zijn ook welkom. 

 

 
Oktober 
Vrijdag 18 oktober 20u: KWB café 
Wat bijpraten, kaartje leggen, pintje drinken, … Noteer de datum al maar 

in je agenda en maak de nodige afspraken met je vrienden om af te 

komen.  

 
 
Voorbije maand 
Zomerfietstocht, vrijdag 9 augustus 

Omdat ik de volledige tocht niet heb meegefietst kan ik ook niet vertellen 

hoeveel km er exact gefietst werd. Het tochtje verliep richting Lichtaart 
(Ark van Noë, Bobbejaanland) en de tussenstop was in Sint Jozef Olen in 

den Hertog. Met 8 fietsers vertrokken in Punt. In den Hertog kwamen er 

nog 2 dorstige zielen vanuit de Velveken de groep vervoegen zodat we z’n 

tienen de terugtocht konden aanvangen. Alvast dat dachten we, want een 
lekke band besliste al snel dat de groep opnieuw gesplitst werd. Eentje 

bleef noodgedwongen achter aan de den Hertog. Zijn vrouw zorgde voor 

de nodige dépannage en zodoende waren we opnieuw met 8 om de 

terugtocht naar Punt aan te vangen.  
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