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November 2017 
Zondag 5 november vanaf 8u30: Ontbijt buffet 

Vanaf 8u30 verwachten we alle mensen die hebben ingeschreven. De 

pistolets en koffiekoeken zullen klaar staan bij een lekker kopje koffie. Tot 

dan in de parochiezaal en laat het smaken. 
Vrijdag 17 november om 20u: KWB café 

Het concept blijft hetzelfde als bij de vorige edities. Iedereen is welkom om 

iets te komen drinken. Dus ook je buren, familie of vrienden mogen gerust 

afkomen.  Wij zorgen voor een leuke sfeer en je kiest zelf of je gewoon wil 
babbelen of misschien een kaartje leggen. Tot dan en santé. 

20 november of 21 november om 19u30: lessen rijbewijs 

Hopelijk ben je reeds ingeschreven want vanaf 1 november worden de 

inschrijvingen opengesteld voor niet-KWBers. 

December 2017 
Zondag 3 december vanaf 8u: wandeldag 
Het zal nog donker zijn als de eerste wandelaars vertrekken vanuit de 

parochiezaal. Wij voorzien 4 verschillende afstanden. Namelijk 5, 8, 12 en 

18 km. Onderweg zal er een stop voorzien zijn en bij aankomst lekkere 

pannenkoeken. Deze activiteit organiseren we samen met de andere 

verenigingen van Punt. Laat ons alvast duimen voor goed wandelweer. 
Dinsdag 5 december: Sinterklaas komt langs 

Zie aparte brief/mail met meer informatie om deel te nemen.  

Zaterdag 9 december: opstellen kerststal 

Begin dit jaar werd de kerststal opgeborgen in de garage van pastoor 
Versmissen. Het is de eerste maal dat het dak daar werd opgeborgen en we 

zijn dan ook benieuwd hoe onze kerststal het heeft overleefd. Alle helpers op 

post vanaf 8u. Nadien zorgen wij uiteraard voor een natje en droogje om je 

te bedanken.  
Zaterdag 9 december: familiale wijkmeestersvergadering 

KWB-bestuursleden en hun echtgenoot worden uitgenodigd om een hapje te 

gaan eten. Dit is onze manier om het jaar feestelijk af te sluiten en het 

bestuur te bedanken voor hun inzet tijdens het ganse jaar. 
Zaterdag 16 december: Kèsmis in den doenkere + opening kerstdorp 

Poiel 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren ze in Poiel een wandeling naar onze 

kerststal aan de kerk van Punt. Onderweg worden jullie vermaakt met allerlei 

spannende verhalen. Aan onze kerststal zorgen wij voor een hartig drankje. 
Als je wil deelnemen aan de wandeling moet je inschrijven in het kerstdorp. 

Je mag uiteraard ook gewoon langs komen bij ons drankstandje aan de kerk. 

Voorbije maand 
Daguitstap naar Oudenaarde, zondag 22 oktober 

Slechts 26 deelnemers namen deel aan deze daguitstap. Het is dan ook 

overbodig om te zeggen dat de afwezigen ongelijk hadden. Zowel in het 
Centrum Ronde Van Vlaanderen als in het MOU museum en de stadwandeling 

vertelden onze gidsen met veel enthousiasme de details die je anders niet te 

weten komt. En met een mattentaartje, rijsttaartje, frietjes met stoverij en 

een glaasje cava kwamen we ook op culinair vlak niets te kort.  
Whiskytasting, vrijdag 27 oktober 

Bart Van der Avort, de gepassioneerde whisky kenner die ons eerst inwijdde 

in de wereld van de whisky liet ons nadien 6 whisky's proeven. Zowel Schotse 

als Amerikaanse, geturfde als Sherry Cask, single malt als blended kwamen 

aan bod zodat we een mooi overzicht kregen van welke whisky's er allemaal 
zijn. 
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