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Welke richting gaan we uit? 

 
 

30/09/2022 Mosselen & streekbieren 

 

 

14/10/2022 KWB DARTS Café 

 

 

28/10-26/11/2022 Griezeltocht 

 

 

06/11/2022 Ontbijtbuffet 

 

 

 

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

Er werden verschillende projecten opgestart. 

• Stad zal ankerpunten voorzien op de parking in de Vogelzang 

• Aanvraag burgerbudget: 

o STIP: de kern van het Punt 

Het Punt leeft en het Punt bruist. We hebben een rijke gemeenschap van 

trotse bewoners en enthousiaste verenigingen. Maar…, we missen een 

dorpskern, groen, een plek om buiten te vertoeven. Geel-Punt wordt 

letterlijk verdeeld door de oprukkende industrie en drukte van de 

Antwerpseweg.  

Met dit project willen we een eerste stap zetten naar een volwaardige 

dorpskern voor Geel-Punt. Een groene parel, midden in het hart van het 

Punt, vlak naast onze parochiezaal. Een leuke, veilige en uitnodigende 

ontmoetingsplaats voor iedereen. 

Met dit project willen we deze plek creëren, samen, met alle verenigingen 

van Geel-Punt.  

Help ons dit project verwezenlijken en stem voor ons project, STIP: de kern van 
het Punt! 

o Dit project werd verkozen en vanaf 15/10/2022 volgt een 

stemronde 

De lijst van weerhouden voorstellen wordt gepubliceerd op Idee voor Geel 

en het wordt mogelijk om op deze voorstellen te stemmen. Alle inwoners 

van Geel vanaf 10 jaar kunnen hun stem uitbrengen. Iedereen moet op 3 

verschillende projecten stemmen. Een project met minstens 100 unieke 

stemmen komt in aanmerking voor uitvoering. 

Meer info over de stemronde volgt later nog  
  
Voorbije activiteiten: 

 

03/09/2022: Parochiefeest – Restaurant-dag 

197 eters hebben genoten van de aangeboden gerechten. De mosselen 

vielen weer in de smaak. Bedankt aan alle helpende handen. 

  

30/09/2022: Algemene vergadering met mosselen en 

streekbieren 

60 leden waren aanwezig om 75 kg mosselen en 2 kippen te laten 

verdwijnen in hun hongerige kelen. Deze werden vakkundig doorgespoeld 

met volgende streekbieren:  

• Floris Peche - Wit 3.6%,  

• Aareberg - Blond 7%,  

• Kameleon - Blond 7%,  

• Ribaldus Dubbel - Donker 7%,  

• Hertenaas - Blond 7,5%,  

• Snake Bite (Schuppenboer Grand Cru + Cider) 7,9%,  

• Hete Keen - Blond 8,6%,  

• GCB XMAS Quadruppel - 10%,  

• Flierefluiter Super Tripel Whiskey Infused - 10% 

 

Volgende activiteiten: 

 

14/10/2022 KWB DARTS Café met verdeling van de nieuwe 

lidkaarten. 

 

We koppelen het aangename aan het nuttige. Jullie zijn vanaf 19u00 

welkom. Er kan gedartst, gepraat, gekaart, … worden. Jullie mogen 

gezelschapsspelen meebrengen, .. 

Alle leden die hun lidkaart betalen krijgen hun 1ste consumptie gratis 

Ook niet-leden zijn welkom, hoe meer zielen hoe meer vreugd. 

https://www.bing.com/search?q=M+I+N+geel&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=m+i+n+geel&sc=8-10&sk=&cvid=DF72619198D34D7E8BF7B3B6550B237D
https://www.bing.com/search?q=M+I+N+geel&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=m+i+n+geel&sc=8-10&sk=&cvid=DF72619198D34D7E8BF7B3B6550B237D


Betaalbare energie 

 

 

kwb@geelpunt.be 

www.facebook.com/KWB.GeelPunt 

kwb.geelpunt.be 

IBAN BE47 7875 5480 3280 

 

 

 

28/10 tem 26/11/2022 Griezeltocht 

 

Ga samen met je gezin, familie of vrienden op pad voor een leuke 

luisterwandeling, deze start weer in de (Oude) Herentalseweg. De afstand 

bedraagt ca 5km. Door met je smartphone een QR-code te scannen op de 

borden langs de route kan je telkens een deeltje van een verhaal 

beluisteren. Als extra zijn er leuke opdrachten of vragen voor onderweg. 

De verhalen met griezelsausje werden exclusief voor deze wandelingen 

geschreven, en worden verteld door Warre Borgmans. Er zijn er twee: 

eentje voor min 10-jarigen, en eentje voor kinderen ouder dan 10. Je 

kiest zelf of je een of beide verhalen beluistert. 

 

06/11/2022 KWB Ontbijtbuffet 

 

Vanaf 8u30 tot 11u00 is iedereen welkom in de parochiezaal om te 

genieten van een heerlijk ontbijt. 

De inschrijvingsformulieren vinden jullie deze week in jullie brievenbus. 

Je kan ook de bijlage van deze mail gebruiken. 

 

19/11/2022 Pillampentocht 

Noteer deze datum alvast in je agenda. Meer info volgt nog 

 

 

 

Infoavonden “Betaalbare energie: wat kan ik doen?” 

 

Energie is een thema dat de komende periode nog veel onder de 

aandacht zal komen. Naburige KWB’s organiseren een informatieavond. 

• 21 oktober 2022 om 20u in dienstencentrum Ter Harte, 

Verlorenkost 22 in Westerlo  

Info en inschrijven bij willy.vangheel@kwb-westerlo.be  

• 02 februari 2023 om 20u in ’t Kafeeke, st-Corneliusstraat 8 in Geel 

Larum  

Info en inschrijven bij koendierckx100@hotmail.com 

 

KWB Voetbal 

• 16/10/2022 10u00 Punt – Bergom 

• 23/10/2022 10u00 Fien Boys – Punt 

• 30/10/2022 09u30 Schorvoort – Punt 

• 06/11/2022 09u30 St Dimpna - Punt 

• 13/11/2022 10u00 Verachtert – Punt 

• 20/11/2022 10u00 Punt – Heibloem Olen 

 

Wandelingen KWB  

• Witgoor 09/10 

• Heultje 16/10  

• Bouwel 06/11  

• Geel Holven 11/11  

• OLV Olen 20/11 

 

mailto:kwb@geelpunt.be

