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December 2017
Zondag 3 december
KWB wandeldag

Zaterdag 9 december
Opstellen Kerststal

Zaterdag 6 januari
Afbreken Kerststal

Vrijdag 26 januari
EHBO in het gezin

Zondag 3 december, 8u – 15u: 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 is er een tussenstop voorzien op alle afstanden en bij
aankomst kan je lekkere pannenkoeken smullen in de parochiezaal. Deze
activiteit organiseren we samen met de andere verenigingen van Punt. Laat
ons alvast duimen voor goed wandelweer.
Dinsdag 5 december: Sinterklaas komt langs
Zaterdag 9 december 8u: 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 de
helpers 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 vertrek 18u30: Kerstwandeling + opening
kerstdorp Poiel Naar jaarlijkse gewoonte organiseren ze vanuit 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 ter
plaatse in Poiel inschrijven. Je mag uiteraard ook gewoon langs komen bij
ons drankstandje aan de kerk. Wij zijn open vanaf 19u tot ongeveer 20u.

Januari 2018

Zaterdag 6 januari 8u: Afbraak kerststal
Zaterdag 13 januari: nieuwjaarsreceptie Geel Punt
Alle inwoners van Punt ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging.
Vrijdag 26 januari vanaf 20u: EHBO in het gezin
De meeste ongevallen gebeuren thuis. Een snijwonde, een val, een
bloedneus, een schram … Vaak zonder veel erg, maar toch is de juiste
verzorging belangrijk. Deze 2 uur durende opleiding is voor iedereen
toegankelijk, voorkennis is niet nodig. We spitsen ons toe op zowel
ongevallen met kinderen als volwassenen. Eigenlijk gaat het om een
basispakket dat iedereen zou moeten beheersen. Een professionele lesgever
leert ons die juiste verzorging toe te dienen. KWB-leden betalen 10 euro.
(niet-leden 12 euro) Welkomstdrankje is inbegrepen in de prijs. Inschrijven
vóór 17/01/2018. (kwb@geelpunt.be) Iedere deelnemer ontvangt ook een
EHBO-snelwijzer in handig zakformaat en er is tevens de mogelijkheid om
een EHBO-koffer aan te schaffen met een exclusieve korting van 10%.
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Ontbijt buffet, zondag 5 november
Als ik vertel dat er 210 deelnemers waren dan weet je dat het een drukke en
gezellige voormiddag was. We dronken alvast een eerste glaasje cava om
ons feestjaar goed in te zetten en er nog eens de aandacht op te vestigen
dat we dit op zaterdag 12 mei uitgebreid gaan vieren. Het glaasje cava
maakte het wachten op een vrije zitplaats alvast ietsje aangenamer. Het was
niet dat onze kookploeg niet kon volgen, maar als het gezellig is blijven de
mensen graag wat langer zitten. We mogen weer terugblikken op een meer
dan geslaagde activiteit.
KWB café, vrijdag 14 november
De opkomst was niet zo hoog als bij de vorige editie maar dat is misschien
ook niet ons hoofddoel. Belangrijkste is dat de aanwezigen zich goed hebben
geamuseerd en er een leuke avond van hebben gemaakt.

