
 Geel               Punt 

ACTIVITEITENKALENDER 

November 2021 Jaargang 29, Nummer 11 

Welke richting gaan we uit? 

 
 

07/11 Ontbijtbuffet 

 

 

17/11 Opfrissing wegcode 

 

 

20/11 Pillampentocht 

 

 

03/12/2021 De Sint op bezoek 

 

 

 

 

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

We hebben een voorbereidend overleg (19/11/2021) met ’t stad om op 

een later tijdstip een infoavond te voorzien in de parochiezaal 

 

Voorbije activiteit: 

 

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

 

Het werd een fijne avond. Aan verschillende tafels werd volop bijgepraat. 

De kaarttafel zorgde voor de nodige ambiance.  

Er werd een nieuw lid welkom geheten.   

 

Volgende activiteiten: 

 

Zondag 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.  

- Volwassen (gezins-)leden betalen € 8, Volwassen 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. 

 

Woensdag 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?  

De presentatie duurt ongeveer drie uur.  

Een ervaren lesgever zorgt voor een update van onze kennis. 

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

Leden € 3 en niet-leden € 5 

 

Zaterdag 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. 

Volwassen niet-leden € 3.  

Meer info volgt in de volgende kalender 

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

 

Vrijdag 03/12/2021: Bezoek van de Sint 

Ook dit jaar zal de Sint zijn opwachting maken bij onze KWB-leden 

Inschrijven voor 27/11/2021 verplicht via kwb@geelpunt.be of via uw 

wijkmeesters. 

 

Zaterdag 4/12/2021Vanaf 8u: Opstellen kerststal 

De kerststal zal opgebouwd worden voor de wandeldag. Zoals jullie op de 

foto kunnen zien, … vele handen maken licht werk.  

Naar jaarlijkse gewoonte sluiten we af met een natje en een droogje.  
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04/12 opstellen kerststal 

 

 

05/12 Wandeldag 

 

 

Covid safe ticket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kwb@geelpunt.be 

www.facebook.com/KWB.GeelPunt 

kwb.geelpunt.be 

IBAN BE47 7875 5480 3280 

 

 

 

Zondag 5/12/2021 vanaf 8u: KWB wandeldag 

Het zal nog donker zijn als de eerste wandelaars vertrekken vanuit de 

parochiezaal voor hun wandeling van ongeveer 5, 8, 12 of 16 km.  

Dit jaar werken we met 2 lussen, de tussenstop zal dan ook in de 

parochiezaal zijn waar er iets hartverwarmends te verkrijgen is.  

Bij aankomst kan je ook weer genieten van heerlijke pannenkoeken.  

Deze activiteit organiseren we samen met de andere verenigingen van Punt.  

 

Zondag 12/12/2021 KWB Voetbal 

Op zondag gaan we de KWB Voetbal aanmoedigen en kennis maken met 

hun vernieuwde kantine. 

 

Activiteiten KBW Geel Punt – Covid Safe Ticket 

Om onze activiteiten te kunnen laten plaatsvinden zijn we verplicht om bij 

ELKE activiteit gebruik te maken van het covid safe ticket. 

Bij het binnen komen zullen we dit scannen met de covid safes scan  

Dit wil zeggen dat iedereen, vanaf 16 jaar het Corona Safe Ticket moet 

kunnen voorleggen. Helaas, maar het kan niet anders. 

Een mondmasker is niet verplicht en KWB gebruikt 2 CO2 meters en de 

zaal zal geventileerd worden indien nodig. 

Hoe kan je jouw vaccinatiecertificaat downloaden en printen? 
Dit is enkel en alleen nodig als je niet over een smartphone beschikt 

waarop de CovidSafeBe app is geïnstalleerd. Anders kan je gewoon je 

smartphone gebruiken. 

Een papieren versie aanvragen 

Je kan een papieren versie van je vaccinatiecertificaat aanvragen met je 

rijksregisternummer via een helpdesk van de Vlaamse overheid op het 

nummer 078/78.78.50 (bereikbaar van 9 tot 19 uur op weekdagen). 

Je ontvangt het certificaat dan enkele dagen later per post. 

Het certificaat downloaden 

Heb je dringend een vaccinatiecertificaat nodig? Dan download je het best 

je digitale exemplaar. Dat is altijd de snelste manier. 

Je vaccinatiecertificaat downloaden kan via  

•         mijngezondheid.be,  

•         Mijn Burgerprofiel,  

•         myhealthviewer.be of via  

•         de mobiele app CovidSafeBe. 

Je kan op deze website inloggen met behulp van itsme, je eID en 

aangesloten kaartlezer, een app of een beveiligingscode via sms. 

 

Zaterdag 04/12/2021 KWB Meerhout-Berg : Imagine No Lennon 

In een avondvullend programma worden de hits van John Lennon uit zijn 

Beatles- en solocarrière ten gehore gebracht.  

Deze worden gebracht door oa Jean Bosco Safari en Ben Crabbé.  

Dat wordt puur genieten! 

KWB Meerhout-Berg organiseert deze show in zaal Sint-Jozef, Kerkplein z/n, 

Meerhout. De deuren gaan open om 19u45 en de show start om 20u15. 

Tickets kosten € 20 en kan je bestellen via www.kwbmeerhoutberg.be. 

 

Lidkaarten 2022 

Jullie wijkmeesters komen nog aan huis met de nieuwe lidkaarten. 

Lidgeld blijft nog steeds € 28 en kan gestort worden op rekening van KWB 

Punt: IBAN BE47 7875 5480 3280 
 

Laatste kansen om gebruik te maken van je kortingsbon  

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. 

 

 

mailto:kwb@geelpunt.be
https://mijngezondheid.be/
https://burgerprofiel.vlaanderen.be/
https://myhealthviewer.be/#/login
https://covidsafe.be/
https://www.itsme.be/
https://kwb.us6.list-manage.com/track/click?u=2e31225028df754f5f6cae32d&id=d03f906060&e=923e33ca15

