
 Geel               Punt 

ACTIVITEITENKALENDER 

November 2022 Jaargang 30, Nummer 10 

Burgerbudget – de STIP 

 
 

14/10/2022 KWB DARTS Café 

 

 

28/10-26/11/2022 Griezeltocht 

 

 

06/11/2022 Ontbijtbuffet 

 

 

19/11/2022 Pillampentocht 

 

 

 

Lidgelden:  

Lidgelden kunnen nog betaald worden tot 10/12.  

Het lidgeld bedraagt normaal € 35 maar KWB Geel Punt geeft een korting 

van € 5. Het rekeningnummer vind je onderaan deze kleine raak. 

Alvast bedankt. 

 

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! 

Vergeet dus niet om jullie stem uit te brengen. Iedere inwoner van Geel, 

ouder dan 10 jaar kan stemmen.  

Burgerbudget (ideevoorgeel.be) 

 

Voorbije activiteiten: 

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

lidkaarten. 

Een geslaagde avond met een 60-tal aanwezigen.  

 

Volgende activiteiten: 

28/10 tem 15/11/2022 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 4km. 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. 

Inschrijven kan nog tot 31/10 

 

19/11/2022 Pillampentocht 

Dit is een activiteit voor gezinnen met jonge kinderen (±6-14j). Van zodra 

de zon onder gaat, kunnen de pillampen aan en gaan we op stap langs 

donkere Puntse wegen. In kleine groepjes leggen we een parcours van 

ongeveer 4 km af met onderweg allerlei leuke (zoek)opdrachten. En op 

het einde zijn er frietjes! 

Dit alles aan de prijs van € 1 voor de kinderen en KWB (gezins-)leden. 

Volwassen niet-leden € 3.  

Inschrijven verplicht via kwb@geelpunt.be of via uw wijkmeesters voor 

14/11/2022 

 

https://ideevoorgeel.be/burgerbudget/stem-op-jouw-top-3
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
mailto:kwb@geelpunt.be


 

 

04/12/2022  Wandeldag 

 

 

 

 

Betaalbare energie 

 

 

kwb@geelpunt.be 

www.facebook.com/KWB.GeelPunt 

kwb.geelpunt.be 

IBAN BE47 7875 5480 3280 

 

 

 

 

 

04/12/2022 Wandeldag 

Eindelijk kan het weer.  

Het zal nog donker zijn als de eerste wandelaars vertrekken vanuit de 

parochiezaal voor hun wandeling van ongeveer 5, 8, 12 of 16 km.  

Dit jaar werken we met 2 lussen, de tussenstop zal dan ook in de 

parochiezaal zijn waar er iets hartverwarmends te verkrijgen is.  

Bij aankomst kan je ook weer genieten van heerlijke pannenkoeken.  

Deze activiteit organiseren we samen met de andere verenigingen van 

Punt 

 

17/12/2022 08u00 - Kerststal opstellen 

Voor het opstellen van de kerststal … vele handen maken licht werk.  

Naar jaarlijkse gewoonte sluiten we af met een natje en een droogje.  

 

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. 

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

Larum  

Info en inschrijven bij koendierckx100@hotmail.com 

 

KWB Voetbal 

• 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 

 

KWB Voetbal 22-23  

 
 

Wandelingen KWB  

• Bouwel 06/11  

• Geel Holven 11/11  

• OLV Olen 20/11 

• Geel Punt 04/12 

• Vorselaar 18/12 
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