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Voorbije activiteit:
Online kleuren wiezen:

De paashaas is verdwenen

De kaartavonden zijn volop bezig. Wie wil meedoen kan zich steeds
melden mail kwb@geelpunt.be of via telefoon.
Jullie kunnen zelf al even testen op https://www.whisthub.com
Je kan een gratis account aanmaken en eventueel kan je de “app”
downloaden op je desktop.
Hulp nodig? Laat maar weten. En misschien zien en horen we jullie tijdens
één van de kaartavonden.
We hebben ook een whatsapp groepje opgericht waar we onderling
kunnen afspreken wanneer we kaarten. Als je interesse hebt, laat dan je
telefoonnummer toevoegen.
Volgende Activiteiten
Paasvakantie – “De paashaas is verdwenen”:

Scherpenheuvel (en terug?)

In april lokken we jullie uit jullie kot. Samen met je gezin doe je een
luisterwandeling met opdrachten en vragen. De verhalen daarvoor werden
ingesproken door acteur en zanger Pieter Embrechts. “Plezier
gegarandeerd tijdens deze tocht voor jong en oud”,
Met de smartphone in de hand ga je met je (gezins)bubbel op pad.
Onderweg kom je kleurige, fantasievolle borden in paasthema tegen.
Daarop staat een QR-code. Wanneer je die scant, hoor je een deel van
het verhaal ‘De paashaas is verdwenen’.
Aan elk fragment is ook een opdracht of vraag gekoppeld. Aan jou en je
bubbel om ze tot een goed einde te brengen en zo de paashaas te vinden.
Tijdens de wandeling van ongeveer 4 kilometer kan je kiezen uit twee
verhalen: eentje voor min 8-jarigen, en eentje voor kinderen van 8 jaar
en ouder. Je kan ze uiteraard ook allebei beluisteren.

02/05/2021: Wandeling naar Scherpenheuvel
Door de nieuwe maatregelen hebben we goede hoop dat deze wandeling
kan doorgaan.
Hopelijk zijn de terrassen tegen dan open. Anders zorgen we zelf voor de
nodige versnaperingen onderweg.

kwb@geelpunt.be
www.facebook.com/KWB.GeelPunt
kwb.geelpunt.be
IBAN BE47 7875 5480 3280

Goed om weten:
De kortingsbon van € 5 die jullie konden vinden in de RAAK van
januari blijft nu geldig tot 31/12/2021. Bewaar deze dus goed

