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Welke richting gaan we uit? 

 

 

09/05: Moederdagmenu 

 

 

 

 

 

 

30/05: Scherpenheuvel (en terug?) 

 

 

Fietstocht - 12 tinten Geel 

 

 

 

 

kwb@geelpunt.be 

www.facebook.com/KWB.GeelPunt 

kwb.geelpunt.be 

IBAN BE47 7875 5480 3280 

 

Welke richting gaan we uit? Beleidsplan stad Geel voor ’t Punt.  

1. Herinrichting omgeving school, kerk en een ban op grootschalige 

handelszaken. 

2. Inrichtingsstudie Leeks en Antwerpseweg. 

3. Realisatie van een waterbekken. 

Deze acties staan op de Geelse agenda. Meer info vinden jullie op 
(https://www.geel.be/mijnpunt) 
Jullie vinden er ook de enquête naar jullie persoonlijke voorkeur. 

Omdat dit ons allen aanbelangt vragen we jullie om deze zeker in te vullen. 
Jullie mogen jullie opmerkingen, bezorgdheden en andere voorstellen aan 

ons bezorgen. (kwb@geelpunt.be).  

 

Voorbije activiteit: 

 

Online kleuren wiezen: 

Woensdag- en zondagavond zijn ondertussen onze vaste kaartavonden 

geworden. Als je interesse hebt om mee te spelen geef ons een seintje 

via mail kwb@geelpunt.be. 

 

Paasvakantie – “De paashaas is verdwenen”: 

Ondanks het niet zo mooie weer werd er toch flink gewandeld. De 20 

paaseitjes werden helaas niet allemaal gevonden  
 

KWB Moederdagmenu. 

We hebben 75 maaltijden mogen bestellen en deze werden allemaal aan 

huis afgeleverd.  

 

Volgende Activiteiten: 

 

15/05/2021: De gouden arm: Uitgesteld 

 

30/05/2021: Wandeling naar Scherpenheuvel  

Onze nieuwe streefdatum wordt zondag 30/05/2021. Om een plaats te 

reserveren om op een terras onze pistolets op te eten vragen we jullie in 

te schrijven ten laatste op maandag 24/05/2021. 

 

Fietstocht: 12 tinten Geel 

Hou onze website in de gaten! KWB Punt biedt jullie een fietstocht aan 

door de Geelse deeldorpen. Alle info zal terug te vinden zijn op de website 

of op aanvraag via mail. 12 tinten Geel 

 

Fotozoektocht (Juli-Augustus) 

We zijn eraan begonnen. Het resultaat kunnen jullie in de zomer 

wandelen. We zorgen voor een aangename wandeling met leuke 

opdrachten.   

 

Raak Mei 2021. 

Er worden 2 activiteiten van onze KWB vermeld in de RAAK van deze 

maand.  

 

Goed om weten: 

De kortingsbon van € 5 die jullie konden vinden in de RAAK van 

januari blijft nu geldig tot 31/12/2021. Bewaar deze dus goed 
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