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Griezeltocht - Kerstvakantie 

 

 

Bierproeven 15/01/2021 

 

 

Kooklessen 2021 

 

 

Dimpnafonds 
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IBAN BE47 7875 5480 3280 

 

KWB Geel Punt wenst jou en jouw familie een gelukkig en vooral 

zeer gezond 2021 en hopelijk zien we elkaar snel terug op een van 

onze activiteiten. 

 

Voorbije activiteit: 

19/12/20 – 10/01/21: Winterse griezeltocht 

Met 43 downloads van deze wandeling begin deze week komen we uit op 150 

deelnemers. Dit is een groot succes. 

 

Volgende activiteiten: 

15/01/2021 Bierproefavond (Online …) 

Erik Vandeperre, ere-voorzitter van bierproefvereniging "Onder 't Schuim" 

zal online de nodige uitleg verstrekken over de geproefde bieren. 

Er zijn nog enkel plaatsen beschikbaar. 

Te proeven bieren: 

1. Keizer van Hertals  

2. Steels Blondje 

3. Vliet Dubbel 

4. Geelse Beer 

5. Vals Paterke Dubbel  

Wij zorgen voor de bieren en brengen deze vanaf dit weekend aan huis 

in’t Punt. 

Inschrijven via kwb@geelpunt.be voor het einde van het jaar. 

Leden betalen € 10 (of € 5 + bon uit de Raak), niet-leden € 15. Betalen 

op rekening KWB. 

 

Kooklessen: 1ste kookles op vrijdag 05/02/2021 

Leden betalen € 100 (of € 95 + bon uit de Raak), niet-leden € 125  

Vooraf inschrijven kan via kwb@geelpunt.be. Betalen op rekening KWB. 

Gezien de huidige maatregelen zullen eind volgende week een beslissing 

nemen over de start van de kooklessen. 

 

Start to run: 

Deze activiteit hebben we voorlopig van de kalender gehaald. 

 

Pillampentocht: 

Alles is klaar en zodra het kan en het is ’s avonds nog vroeg genoeg 

donker kan deze plaatsvinden 

 

Paasvakantie – “De paashaas is verdwenen” 

Nieuwe wandelzoektocht met verhaaltjes en opdrachten. Deelnemers aan 

de griezelwandeling kennen de formule. Later meer hierover. 

 

Goede doel KWB Geel-Punt 2021: Dimpnafonds Geel 

We doen een gift van € 250 aan Dimpnafonds en helpen de zorgverleners 

die in de vuurlinie staan tegen het coronavirus. Met psychologische hulp, 

met een rustmoment in het heetst van de strijd. Zo steunen we vooral de 

hulpverleners en de patiënten van Ziekenhuis Geel 

Meer info: https://dimpnafonds.be/ 

 

Jaarkalenders Geel Punt 2021 

Er zijn nog enkele kalenders beschikbaar. Te bestellen via overschrijving 

van € 7 op de rekening van KWB. Ze worden dan aan huis bezorgd  

 

In de Raak van januari zit een Kortingsbon van € 5. Deze is geldig 

op onze betalende activiteiten tot 30/06/2021. Knip deze uit en 

bewaar hem. 
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