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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.  

Ondertussen is de stad ook begonnen met de heraanleg van de parking 

aan de school, wel met de belofte dat de kermis nog steeds kan 

doorgaan. 

 

Voorbije activiteiten: 

 

Vrijdag 10/09/2022: 

Voor de 1ste maal organiseerde het oudercomité een kinderdisco. Dit 

zorgde voor een volle tent en een door de leerlingen een zeer gesmaakt 

feestje.    

 

Zaterdag 11/06/2022:  

Na 2 coronajaren zonder jogging waren er minder deelnemers maar de 

zon was gelukkig wel aanwezig. Voor foto’s en uitslagen kan je terecht op 

onderstaande link. 

De uitslagen van de 22e KWB jogging van 11 juni 2022 in Geel Punt 

 

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

Met 44 deelnemers werd dit de beste editie ooit. 

 

Langs deze weg wil ook alle helpende handen van harte bedanken. 

 

 

 

Volgende activiteiten: 

 

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. 

 

07/07/2022: Chiro openluchtbal. 

 

Al vele jaren zorgen we samen met KWB voetbal voor de tapploegen 

tijdens de fuif. 

Voor de late schift van 24u00 tot 03u00 zijn we nog op zoek naar een 

vijftal helpende handen. Dus al wie de chiro een goed hart toedraagt … 

Geef je naam door en wij zorgen dat je gratis binnen kan. 

 

07/09/2022: Parochiefeest 

 

30/09/2021: Algemene vergadering met mosselen en 

streekbieren 
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