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

Op dinsdag 17 mei hebben we een participatievergadering met de stad en 

het studiebureau Swecobelgium. Het is een overlegmoment m.b.t. de 

toekomstvisie van kerk Punt en de omgeving. Ook Landelijke Gilde, 

Samana, FERM, Chiro, Oudercomité, Punt pakt en het zaalcomité uit 

zullen hierop aanwezig zijn 

In bijlage vinden jullie het verslag van de vorige vergadering. 

 

Voorbije activiteiten: 

 

 

Whisky Tasting  

Onder de deskundige leiding van Kurt proefden we 6 whisky’s. Als 

toemaatje bood hij ons nog een specialleke aan: Ian Macleod’s ‘As we get 

it’ – Cask Strength 61,3%. 

Als alle punten geteld waren kwamen we tot volgend resultaat. 

1. Arran 18                       

2. Teeling small batch       

3. Glenfiddih 12                 

4. Marchie Moore & Monkey Shoulder           

6. Weller 

 

Wandeling Scherpenheuvel 

Met 7 moedigen vertrokken we stipt om 05u00 aan de kerkdeur van ’t 

Punt. Het was prachtig wandelweer en iets over half 10 bereikten we 

Scherpenheuvel. Na het ontbijt aangeboden door KWB bezochten we nog 

de basiliek en brandden we enkele kaarsen. 

Met 3 vatten we de terugweg aan en 2 dapperen haalden het eindpunt. 

Proficiat Jos en Guido. 

  

 

 

 

 

 

Quiz   

 

18 ploegen van 6 deelnemers gingen de strijd aan om de wisselbeker. 

Onder toeziend oog van de jury en de organisatoren beleefden we 4 uur 

quizplezier. 

De KWB-kookploeg zorgde voor een lekkere aspergesoep. De asperges 

werden geschonken door de Aspergehoeve. Waarvoor dank. 

 

Dit jaar geen overwinning voor Mujdani. Den Toewip kwam, zag en 

overwon bij hun 1ste deelname aan onze quiz. FC Stelenbaan werd 

verdienstelijk 3de. 

Proficiat aan alle deelnemende ploegen en tot volgend jaar. 

 

Dit jaar werd er voor het eerst een inschrijvingsdeelname van € 18 per 

ploeg gevraagd. Deze opbrengst (€ 324) wordt door KWB Punt aangevuld 

tot  € 500. Dit bedrag gaat naar 2 Geelse goede doelen die elk € 250 

zullen ontvangen. 

We kozen dit jaar voor Al-Arm (https://www.vzwal-arm.be) en MIN (mensen in 
nood - https://www.mingeel.be) 

 

 

 

 

https://www.vzwal-arm.be/
https://www.mingeel.be/


 

 

 

 

KWB Voetbal 

 

 

kwb@geelpunt.be 

www.facebook.com/KWB.GeelPunt 

kwb.geelpunt.be 

IBAN BE47 7875 5480 3280 

 

 

 

 

Volgende activiteiten: 

 

Donderdag 09/06/2022 vanaf 18u00:  

• Opbouw van de kermistent 

• Helpende handen zijn meer dan welkom.  

 

Vrijdag 10/09/2022: 

• 15u30 Kinderdisco  

• 20u00 Punt Kermis Café 

 

Zaterdag 11/06/2022:  

Na 2 coronajaren zonder jogging gaan we dit jaar terug voor een volledig 

kermisprogramma. 

• 14u00 De allerkleinsten gaan van start. 

• 15u00 Start van de kermisjogging 

• 20u00 Bal met rockband Silverblade 

 

Zondag 12/06/2022: 

• 14u00 – 22u00: Punt Kermis Café met A.M. Brass Band Millegem 

 

Maandag 13/06/2022: Kampioenschap vogelepik op de velo 

• 19u00 Inschrijvingen 

• 19u30 Aanvang van de vogelepik 

 

Alle dagen GRATIS inkom. 

 

Punt Pakt Uit zoekt ook nog vrijwilligers om de nacht door te 

brengen in tent van zaterdag op zondag en zondag op maandag.  

 

KWB zoekt nog helpende handen voor de tapploeg tijdens de jogging. Van 

13u30 tot 18u00.  Laat ons iets weten via kwb@geelpunt.be 

 

 

 

 

 

 

Mei 2022: KWB Voetbal 

Hieronder vinden jullie de kalender voor mei. 

22/05 09u30 PUNT – Den Hout 

29/05 10u00 Heidebloem Retie - PUNT 

 

 

De uitslagen en verslagen vinden jullie terug op volgende link: 

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