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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: 

 

03/02/2023 – 1ste Kookles 

Een pittige Marokkaanse soep met harissa en kikkererwten gevolg door 

Thaise rode-curry gehaktballen en een plaattaart met ricotta en tomaat. 

Afgesloten werd er met een Baileys Crème Brulee. Een leuke en vooral 

lekkere avond. 

Werkpunt voor de volgende lessen: berekenen hoeveel look er moet 

toegevoegd worden       

17/02/2023 – 2de kookles 

Erwtensoep met pestocroutons, Broodje frikandel Kebab, een vislasagna 

met venkel en als dessert een pecan karamel toetje met appel en 

pecannoten. Weeral een geslaagde kookavond. 

 

Volgende activiteiten: 

 

03/03 & 17/03/2023 – Kooklessen! 

Tijdens de 3de les maken we ook de soep voor de QUIZ. 

De 4de les begint, omwille van de belangrijke mee-eters al om 18u30. 

Er moet niet alleen gekookt worden, ook de tafels worden gedekt en 

versierd. 

Onze gasten worden verwacht om 21u00 

Be there on time!  

 

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. 

Ambiance verzekerd en iedereen kan en mag meedoen.   

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

verrassende en plezante quizvragen. 

 

Datum nog te bevestigingen 

- Info avond over cybercriminaliteit (April 2023) 

- Wandeling Scherpenheuvel (7 Mei 2023) 

o  

Kwb-wandelingen 

• 05/03 Heist-Statie en Wuustwezel 

• 12/03 Nationale wandeldag in Houwaart 

• 19/03 Meer en Ourodenberg 

• 26/03 Zammel 

• 02/04 Meerhout-Gestel 

 

Voetbal 

05-03-23 10.00 GRASSCHOPPERS - PUNT 

12-03-23 10.00 PUNT - BOS-BOYS 

19-03-23 10.00 VOSKENS - PUNT 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

kwb@geelpunt.be 

www.facebook.com/KWB.GeelPunt 

kwb@geelpunt.be 

IBAN BE47 7875 5480 3280

 

 

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 

 

 

 

 

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. 
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