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

De samenkomst van 19/03/2022 leverde, spijtig genoeg, weer niks 

concreet op. Positief is wel dat we op deze manier toch nog de vinger op 

de pols kunnen houden. Zodra we het verslag van deze meeting hebben 

gekregen zullen we het verder verspreiden. 

 

 

 

Voorbije activiteiten: 

 

18/02/2022: Kookles 3 

Ondanks de afwezigheid van onze kookmoeder werd het toch een heerlijke 

maaltijd.  

 

18/03/2022: Kookles 4 - Voor de partners 

De koks hadden weer hun uiterste best gedaan en een lekkere viergangen 

menu voorzien.  

Samen met het aperitief (Rozemarijn-Peer Mocktail of Wodka Apple Sourz) 

werden er enkele “hapjes” aangeboden; minipizza’s met zuiderse 

tapasgroentjes, groentemandje met veggieballetjes, kruidenwafeltjes 

afgewerkt met forelmousse en een panna cotta van pastinaak.  

Voor de soep gebruikten we asperges, kip, kokosmelk en limoen. 

Daarna serveerden we bagel kip met pomme  duchesse. Als afsluiter werd 

gekozen voor een butterscotch pudding. 

Onze partners waren zeer positief in hun recensies. 

 

22/03/2022: Van slapen lig je toch niet wakker – 19u30 

Ondanks de lage opkomst was dit toch een verhelderende uiteenzetting.  

De aanwezigen hebben in ieder geval sindsdien goed geslapen. 

 

Volgende activiteiten: 

 

22/04/2022 – Whisky Tasting 20u00 

Ondertussen hebben we onze proefsessie achter de rug en werden er 6 

whisky’s gekozen 

De tasting start om 20u00 en bestaat uit 6 verschillende whisky's. Je krijgt 

van elk een proefglas met deskundige uitleg over de herkomst van de 

whisky. 

Kostprijs leden € 15 en niet-leden € 25. Aantal deelnemers is beperkt tot 

20.  

Inschrijven kan tot en met 17/04/2022 via kwb@geelpunt.be 

 

 

 

 

01/05/2022 Wandeling Scherpenheuvel 

We vertrekken weer stipt om 05u00 aan de kerkdeur van ’t Punt. 

Tegen 09u15 hopen we in Scherpenheuvel aan te komen voor een stevig 

ontbijt. De dapperen stappen ook nog terug. 

Vergeet niet in te schrijven zodat we de ontbijttafel kunnen reserveren. 

Inschrijven kan tot en met 29/04/2022 via kwb@geelpunt.be 
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07/05/2022 – Quiz 

 

 

 

 

KWB Voetbal 

 

 

kwb@geelpunt.be 

www.facebook.com/KWB.GeelPunt 

kwb.geelpunt.be 

IBAN BE47 7875 5480 3280 

 

 

 

 

 

07/05/2022 – Quiz   

 

De organisatoren hebben hun huiswerk gemaakt. De quiz kan beginnen. 

Als je nog wil inschrijven moet je snel zijn. Max 24 ploegen 

van max 6 personen, er zijn nog een 5-tal tafels beschikbaar.  

 
 

Schrijf in via de website http://www.geelpunt.be/FormulierQuiz.htm. 

Controleer wel even op voorhand of je team al niet ingeschreven is 

op http://www.geelpunt.be/kwb_quiz_2022.htm. 

  

 

11/06/2022: Kermisjogging 

 

Na 2 jaren zonder kermis is het nu eindelijk weer mogelijk.  

 

Het volledige programma van de kermisdagen volgt later nog maar het 

worden zeker goed gevulde dagen 

Op 11/06/2022 gaat onze KWB-jogging voor jong en oud weer door en 

zullen de sportievelingen hun beste beentjes voor(t)zetten 

 

Maandag 13/06/2022 er kunnen weer pijltjes gegooid worden vanop de 

fiets. Ambiance verzekerd! 

 

 

 

 

 

 

April 2022:  KWB Voetbal 

Hieronder vinden jullie de kalender voor maart. 

- 27-03-22 10u00 Bos-Boys – KWB PUNT 

- 03-04-22 10.00 PUNT - FIEN-BOYS 

- 10-04-22 10.00 PUNT – VOSKENS 

- 24-04-22 9.30 SCHORVOORT - PUNT 

 

De uitslagen en verslagen vinden jullie terug op volgende link: 

https://www.geelpunt.be/kwbvoetbal.htm 
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