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ACTIVITEITENKALENDER
Jaargang 29, Nummer 04
Voorbije activiteit:
Online kleuren wiezen:
De kaartavonden zijn ondertussen een succes geworden. Woensdag- en
zondagavond zijn de terugkerende momenten. Als je interesse hebt om
mee te spelen geef ons een seintje via mail kwb@geelpunt.be.
We helpen jullie met het opstarten
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.
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”:
Ondertussen zijn we gestart met de zoektocht. 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.
We zenden ook het plan van de wandeling mee.
Fietstocht: 12 tinten Geel
Hou onze website in de gaten! KWB Punt biedt jullie een fietstocht aan
door de Geelse deeldorpen. Alle info zal terug te vinden zijn op de website
of op aanvraag via mail. 12 tinten Geel 02/05/2021: Wandeling naar Scherpenheuvel (onder
voorbehoud)
We wachten de nieuwe richtlijnen af om een definitieve beslissing te
nemen. Als je mee wil wandelen, schrijf je dan alvast in via mail. Dan
houden we jullie op de hoogte.
09/05/2021: KWB Moederdagmenu.
Je kan inschrijven voor onze moederdagmenu. Voor zondag 02 mei 21.
Het menu bestaat uit soep, hoofdschotel (vis, vlees of veggie) en een
dessert. Ook voor de kinderen kan er een aangepast menu besteld
worden.
In bijlage vinden jullie hierover meer.
15/05/2021: De gouden arm (onder voorbehoud)
Een parcours van 13 werpspelen, waarvan drie zich expliciet op kinderen
richten. (Balgooi (kinderen), Boccia, Boochie (kinderen), Cornhole, Kubb,
Hoefijzerwerpen, Kanjam, Leeuwentoren, Meetschieten, Mölkky, Palets de
Vendée, Tualoop (kinderen) en Teppeschieten).
Alle spelen zijn geschikt voor buiten te beoefenen.
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

