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Wandelzoektocht zomer 2020 

 

 

Info zonnepanelen 

 

 

Mosselen & streekbieren 

 
 

Diner & Dance 
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Juni-Juli-Augustus: KWB wandel zoektocht. 

De zoektocht is ten einde. Het juiste antwoord: 25314.  

We mogen toch wel van een succes spreken met 51 geregistreerde 

antwoorden. We hebben zeer positieve berichten gekregen waardoor we 

gemotiveerd zijn om dit opnieuw te doen. 

Een onschuldige hand zal de 3 winnaars aanduiden. Deze zullen per mail 

of telefoon verwittigd worden.  

De correcte antwoorden zullen op onze website geplaatst worden 

 

17/09/2020: Stroom op je dak. => donderdag 15/10 om 20u00 

Deze infoavond wordt verplaatst naar 15 oktober.  

Wat brengt de toekomst voor zonnepanelen? Zijn ze nog nuttig of 

hebben ze hun aantrekkelijkheid verloren? Wat met de digitale meters? 

Hierop zal een deskundige antwoorden in een taal die iedereen begrijpt. 

Leden betalen € 5 en niet-leden € 8 (consumptie en versnapering incl.  

Gezien de Covid maatregelen is inschrijven verplicht. kwb@geelpunt.be 

 

25/09/2020: Statutaire vergadering – Mosselen en streekbieren 

De huidige maatregelen (zie onder) laten niet toe dit op een gezellige 

manier te organiseren. Geen toog, enkel aan je eigen tafel blijven, … We 

hebben besloten dit uit te stellen. Dit houden jullie zeker nog te goed. 

 

16/10/2020: KWB Cafe 

We kunnen nog geen evenementen organiseren in de parochiezaal met 

gebruik van de toog. En die hebben we hiervoor toch nodig. Indien de 

maatregelen versoepelen …. 

 

24/10/2020: Diner & Dance 

Er mag nog niet gedanst worden en dat was toch wel één van de redenen 

om dit te organiseren. Spijtig genoeg hebben we dit moeten afgelasten. 

 

21/11/2020: Pillampentocht 

De pillampentocht heeft (op dit moment) groen licht gekregen.  

We werken aan een wandeling rekening houdend met de geldende 

maatregelen; in bubbels, stipte vertrekmomenten, … 

Inschrijven is hier ook verplicht kwb@geelpunt.be 

Meer info in ons volgende blaadje. 

   

Start to run: 

Er werd ons gevraagd of we in het najaar de start-to-run konden 

organiseren. Indien er voldoende deelnemers zijn is dit zeker een optie. 

Wel gaan we dit opnemen met onze verzekering en bekijken we verder 

op welke manier we dit kunnen aanbieden. 

Geïnteresseerden mogen altijd mailen kwb@geelpunt.be. 

 

Voorwaarden voor het gebruik van de parochiezaal 
- Max 50 man iedereen inbegrepen (tappers, koks,…) 
- Iedereen moet contactgegevens achter laten. Deze worden 14 dagen 

bijgehouden.  
- Je moet 1,5 meter van elkaar zitten, behalve koppels. Ook tussen de 

rijen moet de afstand 1,5 meter zijn. 
- Je  moet blijven zitten (behalve als ze naar het toilet moeten gaan ) 
- Langs opzij binnen en buiten langs de deur van de grote zaal. 
- Allemaal met mondmasker, behalve aan tafel 
- Je mag niet aan de toog gaan hangen. Er mag iemand drank serveren. 
-  je moet een papier tekenen dat je de Corona regels naleeft. 
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