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Welke richting gaan we uit? 

 
 

24/09 : Algemene vergadering 

 

01/07 – 15/09 Fotozoektocht  

 

 

15/09: Afscheid van onze kerk 

 

 

09&10/10 digitale tentoonstelling 

 

 

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

Ondertussen werd de enquête over de beleidspunten afgesloten. De 

resultaten zullen eerst besproken worden door betrokken stadsdiensten. 

We nemen terug contact op met het stadsbestuur en nodigen hen uit om 

de resultaten te komen bespreken. 

 

Voorbije activiteit: 

07/08/2021: 12 tinten Geel met BBQ 

Een 15-tal dapperen begonnen, ondanks de zware weersvoorspellingen 

aan de fietstocht. Halfweg kon men genieten van enkele Geelse bieren op 

het terras van het Geels Brouwhuis. Door de hevige regenbuien kon men 

de volledige tocht niet afwerken. Daarna werd er gezellig nagekaart en 

bijgepraat op de BBQ. 

 

Volgende Activiteiten: 

01 Juli – 15 september Fotozoektocht - 8 KM  

De zoektocht loopt op zijn einde. Er werd helaas nog geen enkel goed 

antwoord ingeleverd.  

De zoektocht bestaat uit 30 vragen. Elk antwoord levert een getal op. De 

som van alle getallen mail je door aan kwb@geelpunt.be 

Zoektocht is te vinden via link: https://bit.ly/3wWG7hA (of zie de bijlage) 
Bij vraag 4 moet je enkel rekening houden met de voorkant van het bord en 
vraag 15 over Miranda werd wegens vandalisme geschrapt. 
Er worden enkele manden met streekproducten voorzien voor de 

winnaars. Winnaars worden bekend gemaakt op onze algemene 

vergadering van 24/09. 

 

05/09/2021: Parochiefeesten 

Na een onderbreking van 1 jaar zijn de parochiefeesten terug, wel onder 

de geldende covidmaatregelen. De uitnodigingen zijn al gebust en er zijn 

ongeveer 230 inschrijvingen binnen gekomen. 

 

19/09/2021: Afscheidviering van onze kerk. 

Na bijna 72 jaar (25/09/1949) nemen we afscheid van onze kerk met een 

eucharistieviering om 14u00. Na de viering is er de tijd om herinneringen 

op te halen bij een hapje en een drankje  

 

24/09/2021: Algemene vergadering met mosselen en 

streekbieren 

We gaan het nieuwe werkjaar opnieuw kunnen starten met lekkere 

mosselen/kip. En zoals de traditie het wil bieden we jullie diverse lokale 

streekbieren aan.  

Na het eten geven we een overzicht van onze nieuwe activiteiten. 

Uiteraard passeert het voorbije KWB jaar ook de revue.  

Nadien is er nog voldoende tijd om na te praten of zelf nog voorstellen te 

doen voor nieuwe activiteiten.  

Inschrijven is ook nu verplicht en kan nog steeds bij je wijkmeester of via 

een mailtje naar kwb@geelpunt.be.  

5€/persoon overschrijven op onze KWB-rekening met vermelding van je 

naam. Wel inschrijven vóór zondag 19 september zodat we voldoende 

mosselen/kip en bier kunnen bestellen.  

Jullie partners zijn ook welkom 

 

09&10/10/2021 : Voorbeeldig Punt 

We nodigen jullie graag uit voor deze doorlopende digitale tentoonstelling 

over het PUNT en haar verenigingen. Op 6 schermen kunnen jullie 

genieten van het Puntse verleden. Deze vindt plaats in de parochiezaal. Er 

kan ook bijgekletst worden in het praatcafé.  
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16/10/21: Dinner & Dance 

 

 

kwb@geelpunt.be 

www.facebook.com/KWB.GeelPunt 

kwb.geelpunt.be 

IBAN BE47 7875 5480 3280 

 

 

 

 

 

 

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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