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Welke richting gaan we uit? 

 

 

30/05: Scherpenheuvel 

 

 

07/08: 12 tinten Geel + BBQ 

 

Juli-Augustus 

     

 

16/10/21: Dinner & Dance 

 

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.  

De enquête over de beleidspunten kan nog steeds ingevuld worden op:  
https://www.geel.be/mijnpunt  

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

handelszaken. 

2. Inrichtingsstudie Leeks en Antwerpseweg. 

3. Realisatie van een waterbekken. 

Ondertussen hebben we onze opmerkingen en bezorgdheden 

doorgegeven aan het stadsbestuur.  

De reactie van het Stadsbestuur en ons schrijven vinden jullie in bijlage 

Laat horen of je verdere interesse hebt, zodat we de link van de (nog af 

te stemmen) online meeting naar je kunnen sturen 

Bestuur KWB Punt 

 

Voorbije activiteit: 

 

30/05/2021: Wandeling naar Scherpenheuvel  

12 moedige stappers vertrokken om 05u00 aan de kerk van’t Punt. Ze 

bereikten na een leuke wandeling (22,5 km) allemaal ongeschonden 

Scherpenheuvel. Met 4 namen we een verdwaalde wandelaar mee terug. 

Slechts 3 stevige knapen haalde het einde na bijna 14 uur onderweg te 

zijn geweest. Proficiat Johan J., Jos 3K en Guido V. 

 

Volgende Activiteiten: 

 

Fietstocht: 12 tinten Geel 

De fietstocht 12 tinten Geel (afstand 50 km) brengt je langs de 12 Geelse 

deeldorpen. Je kan in elk deeldorp starten en dus ook aan de kerk van 

Punt. 

Download het GPX-bestand op onze website vanaf  

https://geelpunt.be/12-tinten-geel/. Deze wegbeschrijving kan je in heel wat 

Smartphone apps inladen 

 

07/08/2021: 12 tinten Geel met BBQ 

We fietsen samen deze route. Er wordt een tussenstop voorzien waar je 

kan aansluiten of afhaken      . 

Na de tocht wordt er een BBQ voorzien aan de zaal.  

Je kan hiervoor ook inschrijven zonder mee te fietsen.  

Leden € 20 en niet-leden € 25 Kinderen tot 12. € 12. 

Meer info volgt in de kleine raak van Juli. 

 

Fotozoektocht (01 Juli – 31 Augustus) 

Aan de hand van verschillende foto’s worden er vragen gesteld. De 

wandeling van ongeveer 8 km vertrekt in de (Oude) Herentalseweg 

tussen huisnummers 29 en 31. 

 

16/10/2021: Dinner & Dance. 

Save alvast the date! En zoek iemand om je tassie effe vast te houden 

want die gozer wil met je dansen… 

Goed eten, leuk gezelschap, wat heb je nog meer nodig om deze avond te 

laten slagen? 

 

Heb je de kortingsbon van € 5 nog uit de RAAK van januari? 

Vergeet dan niet om deze te gebruiken voor een van onze komende 

activiteiten voor 31/12/2021. 
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