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Griezeltocht - Kerstvakantie 

 

 

Bierproeven 15/01/2021 

 

 

Kooklessen 2021 
05/02 – 19/02 – 05/03 – 19/03 

 

 

 

kwb@geelpunt.be 

www.facebook.com/KWB.GeelPunt 

kwb.geelpunt.be 

IBAN BE47 7875 5480 3280 

 

In de raak van Januari zit één tegoedbon van € 5. Deze kan je 

gebruiken bij één van onze betalende activiteiten. 

 

19/12/20 – 10/01/21: Winterse griezeltocht 

Deze wandeling kan je met je eigen bubbel ondernemen. Onderweg 

luisteren jullie naar de verhalen ingesproken door Bent Van Looy. Op 

zeven plaatsen langs de wandeling vinden jullie borden met een QR- 

code, waarmee jullie telkens een deel van het verhaal kunnen horen. Er 

zijn 2 verhalen: eentje voor min 10-jarigen en eentje voor plus 10-

jarigen. 

Vertrekken doe je aan het oud voetbalplein van FC Punt in de Leeks 

 

15/01/2021 Bierproefavond (Online …) 

Na een lang en uitgebreid proefondervindelijk onderzoek zijn volgende 5 

streekbieren geselecteerd. 

Keizer van Hertals: Een blond, ambachtelijk bier met een kruidige 

afdronk. Het is karaktervol, pittig en gerijpt in Herentals zelf. Helemaal 

op maat van de Keizer van Herentals dus.  

Steels Blondje: Gebrouwen door Het Drankorgel voor de KWB van 

Stelen 

Vliet Dubbel: Ook met de deze behaalde brouwerij Vliet een gouden 

medaille op de World Beer Awards in de categorie “Belgian Style Dubbel”. 

Geelse Beer: Een licht bier van 6.6% met frisse smaak en een lange 

licht hoppige nadronk, gebrouwen door de Geelse brouwerij Hoppug. 

Tijdelijk beschikbaar (Okt-Dec) en de opbrengst gaat naar het 

Kunstproject voor de kinderafdeling van het OPZ 

Vals Paterke Dubbel: Nieuw project van ’t drankorgel. Een dubbel met 

een extra toets van koffie. Hij ligt op dit ogenblik nog te rijpen 

Je kan best een mee-proever hebben om te delen. Om tussen de 

verschillende bieren de smaak te wissen kan je best een stokbrood 

voorzien.  

Wij zorgen voor de bieren en brengen deze aan huis in’t Punt. 

Inschrijven via kwb@geelpunt.be voor het einde van het jaar. 

Leden betalen € 10 (of € 5 + bon uit de Raak), niet-leden € 15. 

Betalen op rekening KWB. 

 

Kooklessen: 1ste kookles op vrijdag 05/02/2021 

Ook in 2021 gaan we weer 4 kooklessen organiseren.  

Leden betalen € 100 (of € 95 + bon uit de Raak), niet -leden € 125  

Vooraf inschrijven kan via kwb@geelpunt.be. Betalen op rekening KWB. 

 

Jaarkalenders Geel Punt 2021 

Deze kunnen besteld worden door overschrijving van € 7 op de rekening 

van KWB. Of via jullie wijkmeester. Ze worden dan aan huis bezorgd  

 

Magische wandelzoektocht Poiel 

Poiel organiseert een fotozoektocht van 15 december tot 5 januari. 

Formulier bij Herman Schelles en VVV Geel. 

 

Trefquiz Beweging.net Geel: 28/12/2020 

Je kan alleen of met je bubbel een uur lang mee quizzen voor het goede 

doel. In om mee te doen? Je vindt alles terug in de bijlage. 

 

Februari/Maart 2021 (onder voorbehoud) 

- Pillampentocht 

- Start to Run - Geïnteresseerden mogen nog altijd mailen 

kwb@geelpunt.be. 
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