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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. 

Ondertussen hebben al een 15-tal deelnemers hun antwoorden binnen 

gezonden. 

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) of in bijlage. 

Juli: 

Zondag 05 juli 2020: Wandeling naar Scherpenheuvel 

We vertrekken stipt om 05u00 aan de kerk. We proberen er weer een 

aangename wandeling van te maken. Aankomst in Scherpenheuvel is 

voorzien rond 09u15. Een versterkend ontbijt wordt voorzien in de Ram. 

Om 10u00 is er een viering in de Mariahal.  

Naar jaarlijkse gewoonte zullen we daar wel enkele Puntenaars 

aantreffen die per fiets/auto de uitstap hebben gemaakt.  
Inschrijven via kwb@geelpunt.be als je meewandelt of met de auto naar 

Scherpenheuvel komt. (ivm vervoer terug). Bij goed weer zijn er alvast 

een aantal kandidaten die ook te voet terug komen. 

 

Vrijdag 17 juli 2020 : 4de kookles met partners. 

Katrien is op post vanaf 18u30. De partners komen tegen 21u00 om onze 

culinaire vorderingen te proeven. Details volgen per mail aan de 

deelnemers. Scherp je messen en je smaakpapillen. 

 

Vrijdag 31 juli 2020 : Fietstocht 

We voorzien een tochtje van een dertigtal kilometer met tussenstop. 

Vertrek om 18u30 aan de kerk van Punt. Je hebt dus nog even om je 

banden op te pompen. Gezien de corona maatregelen is inschrijven 

hiervoor ook nodig. kwb@geelpunt.be 

 

Augustus:  

14/08/2020 : Vogelepik op de velo  

We halen een activiteit van de kermis terug en de opbrengsten gaan naar 

Punt Pakt Uit.  

 

September:  

06/09/2020 : Parochiefeesten (Onder voorbehoud) 

 

17/09/2020: Stroom op je dak (leden gratis, niet leden € 2,5) 

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. 

Inschrijven is nodig. kwb@geelpunt.be 

 

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 – uitnodiging Beweging.net 

Op 15 augustus nodigen wij alle moeders uit voor een ijsje – Coupe 

Maman. 

Info over traject nieuwe hoogspanningslijn  
https://www.elia.be/nl/infrastructuur-en-projecten/infrastructuurprojecten/herentals-
heze 
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