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 6 maart : Keep safe! 

 

 

7 maart : de winnaars 

 

 

Thuiswerken 

 

Social distancing 
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Hallo allemaal, 

 

Bijna 4 weken onderweg, en we weten niet hoelang nog te gaan. KWB 

Geel Punt wenst jullie, je familie en vrienden, veel volharding en een 

blijvende gezondheid.  

Werd je toch ongewild gastheer van het virus, dan wensen we je een 

spoedig en volledig herstel! 

Voor diegenen die behoefte hebben aan noodzakelijke hulp in deze 

complexe tijd, zijn wij bereikbaar via kwb@geelpunt.be. We bekijken dan 

wat wij kunnen doen. 

Hou jullie veilig! 

 

De corona maatregelen hebben ook een invloed op onze activiteiten. 

- 18 maart: Documentaire RABOT -> afgelast 

- 20 maart: Kookles 4 (met partners) ->uitgesteld – 15 mei??? 

- 17 april: Whisky tasting -> uitgesteld 

- 03 mei: Wandeling Scherpenheuvel -> uitgesteld 

- 16 mei: BBQ kookles -> afgelast  

Voorbije maand: 
Kookles 3 : 6 maart. 

De organisatoren van de quiz kwamen op bezoek. We serveerden hen 

paprikasoep met mascarpone en pesto. Deze werd goedgekeurd om te 

gebruiken op de KWB quiz. Daarna volgde Caprese pizzarolle(tjes), 

risotto met pompoen, kip en spekjes. Afsluiten deden we met een 

eclairtaart.  

 

Dag van de vrijwilliger : 7 maart 

Guy, René, Mieke en Johan, Maria en Jos gingen er wandelen, aten een 

hamburger, dronken een pintje en genoten van de Nootoplossing. 

 

Quiz : 7 maart  

Er namen 25 ploegen deel aan onze 18de quiz. Voor de 4e maal op rij en 

voor de 5e maal in totaal won quizploeg Mujdani, al werd het dit jaar een 

zeer spannende strijd. 

Halfweg stonden de Boskevers namelijk een tijd op kop en voor de 

superronde telden zij slechts 1 puntje minder zodat in die  

laatste ronde nog alles kon gebeuren. 

Het werd een zeer leuke avond en ongewild ook onze laatste activiteit. 

 
 

 

 

Om jezelf en anderen te beschermen: 

- Blijf thuis als je ziek bent 

- Was regelmatig je handen. 

- Gebruik elke keer een nieuw 

papieren zakdoekje en gooi het 

weg in een afsluitbare vuilnisbak. 

Hoest of nies in je elleboogholte 

Vertraag de verspreiding van het virus: 

- Blijf zo veel mogelijk thuis. 

- Vermijd handen geven, kussen of 

knuffelen. 

- Wees aandachtig voor 

risicogroepen. … 

- Contact tussen kinderen en 

ouderen is af te raden. 
- Hou voldoende afstand (1,5 m) 
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