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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 

 

Corona zorgt er weer voor dat we onze agenda moeten omgooien en dat 

er verschillende activiteiten niet kunnen doorgaan op de aangegeven 

datum. (wandeldag – de Sint aan huis) 

We laten ons echter niet kennen en bieden jullie toch enkele activiteiten 

aan. 

  

Voorbije activiteiten: 

15/10/2020 20u00: Stroom op je dak.  

Onze corona-proof organisatie stond volledig op punt helaas bleven de 

meeste aanwezigen na de uitzetting op hun honger zitten. 

 

Volgende activiteiten: 

21/11/2020: Pillampentocht/Winterse griezeltocht-Kerstverlof 

We stellen deze uit tot februari maar er komt een winterse griezeltocht 

tijdens de Kerstvakantie. 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 een telkens een deel van het 

verhaal kunnen horen. Er zijn 2 verhalen: eentje voor min 10-jarigen en 

eentje voor plus 10-jarigen. 

 

08/12/2020 Wandeldag Keuze uit diverse wandelingen 

1. Stabbelwandelingen voor groot en klein. 

https://www.visit-geel.be/file/download/d85643e2-4bb0-4835-8539-

24b4414741fb/126EAEA2D72CE376130F8DC1FA6F7EAB 

2. Wandelen in Meerhout 

https://bezoekmeerhout.be/?s=&post_type=place&category=wandelen 

3. Eigen wandeling met start aan de kerk van Zammel. (13,8 km) 

https://routelink.be/njit 

Vragen en opmerkingen via mail graag 

 

15/01/2021 Bierprofavond (Online …) 

Hoe deze er zal uitzien weten we nog niet. Meer info in onze volgende 

nieuwsbrief. Inschrijven kan alvast via kwb@geelpunt.be. 

Leden betalen € 5 (of hun voucher), niet -leden € 10  

 

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

Ook in 2021 gaan we weer 4 kooklessen organiseren.  

Leden betalen € 100 (denk aan je voucher van €5), niet -leden € 125  

Vooraf inschrijven kan via kwb@geelpunt.be.  

 

Start to run: Februari/Maart 2021 

Geïnteresseerden mogen nog altijd mailen kwb@geelpunt.be. 

 

Lidgelden 2021: € 28 

Bij de raak van januari vinden jullie een voucher van €5. Deze kan 

gebruikt worden bij één van onze activiteiten.  

Lidgelden te betalen voor 20/11. 

 

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  

 

Inschrijvingen activiteiten – enkele hoofdregels 

Er moet voor alle activiteiten vooraf ingeschreven worden, met vermelding 

van naam, email en/of GSM nr. Betalingen op rekening nr KWB 
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