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Let op! In de” voordeelgids van januari 2023 zit achteraan een 

bon van € 5. Deze kan je gebruiken op één van onze activiteiten. 

Geldig tot 31/12/2023 

 

Voorbije activiteiten: 

 

14/01/2023 – Nieuwjaarsreceptie aangeboden door alle 

verenigingen van ’t Punt 

Een goed gevulde zaal en een uitstekend buffet waren de ingrediënten 

voor een geslaagde namiddag.  

Een volle zaal was het bewijs dat het Punt leeft.  

 

02/02/2023 MIN (Mensen In Nood) Geel 

Johan Merckaert van Mensen In Nood Geel kwam een kleine presentatie 

geven over de werking van MIN in Geel. We konden vaststellen dat onze 

sponsoring van 250 euro via de quiz in 2022 goed besteed is. 

Wie meer informatie wil over de werking en activiteiten kan terecht op 

hun website. Hieronder de link 

- MIN Geel vzw 

 

Volgende activiteiten: 

 

03/02, 17/02, 03/03 & 17/03/2023 – Kooklessen! 

De kooklessen zijn terug van start gegaan. We hebben het maximum aan 

inschrijvingen ook dit jaar weer gehaald. 

14 Chef-koks in spé hebben zich ingeschreven om hun kookkunsten te 

verbeteren. 

Tijdens de 3de les maken we ook de soep voor de QUIZ en de 4de les 

komen de partners genieten van onze kookkunsten 

 

04/03/2023 KWB Quiz 

Het wordt een feestelijke editie want we organiseren onze 20ste editie en 

dat zullen we met de nodige luister vieren. 

Ondertussen lopen de inschrijvingen vlot binnen. Nog slecht een vijftal 

plaatsen beschikbaar, wees er dus snel bij. 

Ambiance verzekerd en iedereen kan en mag meedoen.   

Ook dit jaar kan je weer rekenen op een aantal moeilijke, makkelijke, 

verrassende en plezante quizvragen. 

 

KWB Voetbal 

12-02-23 10.00 PUNT - VERACHTERT 

19-02-23 09.30 PUNT - SCHORVOORT 

26-02-23 09.30 LEUNEN – PUNT 

 

Kwb-wandelingen 

• Retie, 19/02 

• Herentals, 26/02 

• Nationale wandeldag in Houwaart, 12/03 

Infoavonden  

20/03/2023 – 20u00 Rudi Vranckx – Over oorlogen van deze 

tijden 

Beweging.net nodigt Rudi Vranckx uit in de kerk van Geel Elsum. 

Oorlogsjournalistiek is zoals een puzzel leggen. Hoe meer stukken je kan 

leggen, hoe dichter je bij de waarheid komt. Hij maakt een vlijmscherpe 

analyse van de nieuwe wereld en tekent een toekomstbeeld van onze 

mondiale samenleving.  

Hoe je kan inschrijven vinden jullie in bijlage of de flyer bij de raak van 

januari 

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
https://mingeel.be/
https://brasseriebuitenhof.be/receptieformules/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kwb@geelpunt.be 

www.facebook.com/KWB.GeelPunt 

kwb@geelpunt.be 

IBAN BE47 7875 5480 3280

 

 

 

 

 

 

Info 

 

Voetbal Punt-Larum 

Punt-Larum nodigt KWB leden uit voor een hun volgende thuiswedstrijden: 
• 25/02: tegen Mariaburg om 19u30 
• 25/03: tegen Wuustwezel om 19u30 
• 15/04: tegen Olmen om 19u30 

Deze wedstrijden worden op zaterdagavond gespeeld aan de Axion.  
Graag jullie inschrijvingen ten laatste 1 week voor de wedstrijd 
Gratis tickets zullen dan klaar leggen aan de inkom. 
 

Hulp bij stookoliepremie 

Van 28 februari t.e.m. 28 maart kan je elke dinsdag tussen 10u en 12u 

terecht voor het invullen van de stookoliepremie in PC St. Amands, Werft 

16 in Geel.  

Breng je factuur, betaalbewijs en pin-/puk-code van je ID mee. Mede-

eigenaars van een eigendom brengen ook hun BCE‐nummer me 

 

Zie ook bijlage. 

Bestellen van zaden, potgrond, boomschors, witlofwortelen 

Op zaterdag 11 februari kunnen jullie de bestelling afhalen, achter de 

oude schuur van Raf Patat, 

Hondstraat 3 en dit tussen 9 en 12 uur. 

Indien je belet bent, neem dan contact op met Swa Vandoninck. 

Meer informatie: Swa Vandoninck, tel: 014 58 39 02 
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