
 Geel               Punt 

ACTIVITEITENKALENDER 

Juli – Augustus 2021 Jaargang 29, Nummer 07 

Welke richting gaan we uit? 

 
 

07/08: 12 tinten Geel + BBQ 

 

01 Juli – 15 september    

 

 

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  
Binnenkort starten we met de voorbereiding van de info avond met stad 

Geel. Je kan je nog steeds inschrijven als je wil meewerken. 

 

Voorbije activiteit: 

Voor het eerst sinds oktober 2020 hebben we een “live” vergadering 

gehouden. Op onze planningsvergadering hebben we de activiteiten voor 

21-22 vastgelegd. Het beloofd een goed gevuld jaar te worden. 

 

Volgende Activiteiten: 

Fietstocht: 12 tinten Geel (50 km) 

Deze fietstocht van KWB Punt brengt je langs de 12 deeldorpen van Geel. 

Je kan starten aan de kerk van Punt. 

Download het GPX-bestand: 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 vertrekken samen om 13u00 aan de parochiezaal. Rond 15u30 

bereiken we dan ’t centrum van Geel. Onze stopplaats wordt later nog 

meegedeeld aan de deelnemers. Na een kleine pauze zetten we de tocht 

verder en we zijn terug aan de zaal rond 17u00. 

De BBQ start tegen 18u00. 

Inschrijven verplicht. Dit kan ook als je niet wil fietsen en enkel de BBQ wil 
meedoen. 
Kostprijs BBQ: leden €20, niet-leden €25 en kinderen tot 12 betalen €12 

 

01 Juli – 15 september Fotozoektocht - 8 KM  

Onze zoektocht bestaat dit jaar uit 30 vragen. Elk antwoord levert een 

getal op. De som van alle getallen mail je door aan  

kwb@geelpunt.be 

In de (Oude) Herentalseweg tussen de huisnummers 29 en 31 in Geel 

Punt hangt een bord waar de zoektocht start. Even verder vind je de 1ste 

foto. 

De foto´s staan in volgorde van de af te leggen weg en helpen zo om 

de juiste weg te volgen. 

Via volgende link: https://bit.ly/3wWG7hA (of zie de bijlage) 
Er worden enkel manden met streekproducten voorzien voor de winnaars. 

 

15/08/2021: Beweging.net trakteert op moederdag 

Augustus is de maand om onze moeders in het zonnetje te zetten. Deze 

keer met een gratis ijsje voor hen. Familieleden kunnen die dag tevens 

aan democratische prijs een ijsje kopen. 

 

24/09/2021: Algemene vergadering met mosselen en 

streekbieren 

 

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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