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Deze maand: 
Februari:  

Kooklessen 7, 21 februari en 6, 20 maart VOLZET! 

 

Vrijdag 7 februari starten 16 “chefs” met de kooklessen van 2020. 

4 maal zullen zij samen komen om onder de leiding van Katrien het beste 

van zichzelf te geven en te zorgen voor een heerlijke maaltijd. 

Op 6 maart maken zij weer een stevige intelligentie bevorderende soep 

voor de quizzers. 

Op 20 maart zullen de partners de kookkunsten komen testen. 

 

Dinsdag 18 februari om 20u in CC De Werft: Kris Peeters 

(Mobiliteitsdeskundige)  

 

Kris komt spreken over auto-matisch denken: keuzes voor mobiliteit. 

Deelname moet bevestigd worden op rob.kuypers@beweging.net. 

 

Maart:  

18de KWB Quiz zaterdag 7 maart   

 

De organisatoren hebben weer een geweldige quiz voorbereid.  

Als je nog wil inschrijven moet je snel zijn. Nog plaats voor 3 groepen. 

Inschrijven via https://www.geelpunt.be/FormulierQuiz.htm 

 

Documentaire Rabot Woensdag 18 maart 

De Pastorale Eenheid HH Dimpna en Gerebernus en KWB nodigen u uit 

op de filmvertoning van Rabot, een film over kansarmoede.  

Meer info in de bijlage. 

 

April :  

Whisky proeven vrijdag 17 april  

 

Een zestal whisky’s zullen aangeboden worden om te proeven. 

Voorbije maand: 
Zaterdag 11 januari: nieuwjaarsreceptie Geel Punt 

Er werd door de Puntse verenigingen weer een prima receptie 

aangeboden. De aanwezigen konden genieten van lekkere broodjes en 

een stevige soep. 

We willen dan ook alle helpers bedanken voor hun inzet en de 

aanwezigen voor hun komst. 

 

Vrijdag 31 januari: KWB café – met de “doos van Pandora” 

Er kwamen 2 groepen opdagen om hun geluk te beproeven. Ze slaagden 

erin om het mysterie te ontrafelen maar slechts in groep kon dit binnen 

de tijd.  

Ondanks de geringe opkomst hebben de deelnemers een leuke avond 

gehad.  Bovendien waren er ook 2 kaarttafels, eentje om te wiezen en 

een andere om te poepernollen. 

 

EXTRA: 

KWB Geel-Punt heeft beslist om € 250 te schenken aan Huis de Post, een 

thuis voor 10 volwassenen met een verstandelijke beperking. 
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