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Welke richting gaan we uit? 

 
 

15/05/2022  

 

 

28/05/2022 

 

 

10 – 3/06/2022 

 

 

 

 

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

 

Op 17 mei hebben we een participatievergadering gehad met stad Geel en 

het studiebureau Swecobelgium. Samen met alle Puntse verenigingen 

werd er gepraat over “een” toekomstvisie voor de site “Kerk-Parochiezaal 

& Pastorij”. Onze opmerkingen en bezorgdheden werden opgetekend 

zodat het studiebureau hiermee aan de slag kan. Een volgend 

overlegmoment zal in het najaar doorgaan, hopelijk in de parochiezaal.  

 

Voorbije activiteiten: 

 

15/05/2022 Sint Dimphna Ommegang 

 

Ook dit jaar liepen er weer enkele leden mee in de stoet. 

Hen kennende werden ze direct ingedeeld bij “de rovers van Xanten”. 

Ondanks hun slecht naam kregen deze rovers een daverend applaus van 

de hoofdtribune, die voor de helft bezet bleek met genodigden uit … 

Xanten  

 

 

 

28/05/2022 de zotte 50 van Gheel 

 

Proficiat aan alle Puntenaars die deze uitdaging aangingen. Het was 

perfect wandelweer en de organisatie was uitstekend. Sommige bereikten 

de finish op een zeer snelle manier, andere puur op karakter met 

onherkenbare voeten.  

 

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 
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kwb@geelpunt.be 

www.facebook.com/KWB.GeelPunt 

kwb.geelpunt.be 

IBAN BE47 7875 5480 3280 

 

 

 

 

05/08/2022 – 18u30 KWB Fietstocht 

 

We voorzien een tochtje van een dertigtal kilometer. Onderweg biedt KWB 

een drankje aan op de tussenstop. Vertrek om 18u30 aan de kerk van Punt. 

Je hebt dus nog even om je banden op te pompen. 
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