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Welke richting gaan we uit? 

 
 

19/09: Afscheid van onze kerk 

 

 

24/09 Mosselen & streekbieren 

 

 

09&10/10 digitale tentoonstelling 

 

 

15/10 KWB Café 

 

 

 

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

Ondertussen werd de enquête over de beleidspunten besproken door de 

betrokken stadsdiensten. We hebben overleg met ’t stad om op een later 

tijdstip een infoavond te voorzien in de parochiezaal 

 

Voorbije activiteit: 

01 Juli – 15 september Fotozoektocht - 8 KM  

De zoektocht werd 65 maal gedownload maar slechts 17 durfden het aan 

om hun oplossingen binnen te leveren. Het was dan ook niet altijd 

makkelijk.  

Omdat niemand het helemaal juist had, al zaten 3 deelnemers er maar 1 

naast, werden de winnaars door verschillende onschuldige handen 

getrokken tijdens onze startvergadering. Zij wonnen respectievelijk 

waardebonnen van Puntse bedrijven met streekproducten: De Bedrijvige 

Bij, Milk & More en Bioboerderij De Steenovens. (Luc VG, René & Gerd, 

Magda P., Steven W., Paul VG en Tim & Sofie)  

Wij plannen volgend jaar alvast een nieuwe editie en beloven om het terug 

wat eenvoudiger te maken. 
 

05/09/2021: Parochiefeesten 

Ondanks corona werden de parochiefeesten een succes met meer dan 247 

inchrijvingen. Deze hebben genoten van de aangeboden maaltijden. Het 
deed enorm deugd om samen te komen  

Alvast een dikke merci aan alle helpers. 

 

19/09/2021: Afscheidsviering van onze kerk. 

De kerk zat afgeladen vol en ook de receptie was een succes. Al blijft de 

toekomst van het kerkgebouw nog onduidelijk.  

 

24/09/2021: Algemene vergadering met mosselen en streekbieren 

Met 43 leden genoten we van de mosselen of kip maar zeker ook van de 

streekbieren. Na het eten kregen we van Johan een overzicht van het 

afgelopen werkjaar. Jos gaf een zicht op onze financiën en Gie blikte 

vooruit op de activiteiten die we dit werkjaar mogen verwachten. Nadien 

was er nog voldoende tijd om na te praten bij een zoveelste streekbiertje. 

Na afloop vonden we maar weinig volle flesjes terug in de bierbakken 

 

09&10/10/2021 : Voorbeeldig Punt  

Er werden ongeveer 350 bezoekers geteld. Zaterdag was iets rustiger 

maar op zondag was het steeds drukker. Er waren ook wel wat aanwezigen 

die anders niet naar de parochiezaal komen. 

Op Facebook zag ik heel wat positieve reacties verschijnen. 
 

Volgende Activiteiten: 

 

15/10/2021: KWB Café met verdeling van de nieuwe lidkaarten 

We koppelen het aangename aan het nuttige. Jullie zijn vanaf 19u30 

welkom. Er kan gepraat, gekaart, … worden. Alle leden die hun lidkaart 

betalen krijgen hun 1ste consumptie gratis 

Ook niet-leden zijn welkom, hoe meer zielen hoe meer vreugd 

 

16/10/2021: Dinner & Dance. 

Uitgesteld naar 2022 

 

 

 

 

 

 

https://www.debedrijvigebij.be/
https://www.debedrijvigebij.be/
https://milkandmore.be/
https://www.desteenovens.be/


 

 

17/10 Dag van de trage weg 

 

 

07/11 Ontbijtbuffet 

 

 

17/11 Opfrissing wegcode 

 

 

20/11 Pillampentocht 

 

 

 

 

 

kwb@geelpunt.be 

www.facebook.com/KWB.GeelPunt 

kwb.geelpunt.be 

IBAN BE47 7875 5480 3280 

 

 

 

17/10/2021: Dag van de trage weg  

In samenwerking met stad Geel en Natuurpunt Geel-Meerhout organiseert 

“Trage Wegen Geel” al voor de 9de maal een begeleide wandeling op het 

grondgebied van Ten Aard.  

Vertrek is voorzien om 13u30 aan de kerk van Ten Aard en loopt door 

natuurgebied Breeven. 

 

07/11/2021: Ontbijtbuffet 

Vanaf 8u30 tot 11u00 is iedereen welkom in de parochiezaal om te genieten 

van een heerlijk ontbijt. Inschrijvingen dienen vóór 01 november binnen te 

zijn bij één van de wijkmeesters.  

Hou hiervoor ook uw brievenbus in de gaten want elke Puntenaar zal de 

nodige info + inschrijvingsstrook in zijn bus ontvangen.  
- Volwassen (gezins-)leden betalen € 8, Niet leden € 12,  

- Jongeren 12-17j 5€,  

- kinderen 3-11j 3€  

Inschrijvingen voor het ontbijtbuffet bij voorkeur via het 

inschrijvingsformulier zodat we alle gegevens binnenkrijgen. 

https://geelpunt.be/FormulierOntbijt.htm 

KWB biedt iedereen bij aankomst een glaasje Cava of fruitsap aan. 

 

17/11/2021: Opfrissing wegcode start om 19u00 

We stellen ons de vraag of we nog voldoen aan de voorwaarden om een 

goede, veilige bestuurder te zijn. Is onze accurate kennis van de wegcode 

nog voldoende? Kennen we de laatste wijzigingen in de wegcode 

overlopen?  

De presentatie duurt ongeveer drie uur.  

Dit alles onder de deskundige leiding van een door departement mobiliteit 

erkende lesgever. Zij zijn allen ervaringsdeskundige in rijopleidingen 

 

Inschrijven verplicht via kwb@geelpunt.be of via uw wijkmeesters. 

Leden € 3 en niet-leden € 5 

 

20/11/2021: Pillampentocht 

Dit is een activiteit voor gezinnen met jonge kinderen (±6-14j). Van zodra 

de zon onder gaat, kunnen de pillampen aan en gaan we op stap langs 

donkere Puntse wegen. In kleine groepjes leggen we een parcours van 

ongeveer 4 km af met onderweg allerlei leuke (zoek)opdrachten. 

Dit alles aan de prijs van € 1 voor de kinderen en KWB (gezins-)leden. 

Niet-leden € 3.  

Meer info volgt in de volgende kalender 

 

Inschrijven verplicht via kwb@geelpunt.be of via uw wijkmeesters. 

 

03/12/2021: Bezoek van de Sint 

Het duurt nog wel een tijdje maar dit jaar zal de Sint zijn opwachting weer 

maken bij onze KWB-leden 

 

Inschrijven verplicht via kwb@geelpunt.be of via uw wijkmeesters. 

 
 

 

 

 

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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