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November 2018
Zondag 11 november vanaf 8u30: Ontbijtbuffet
De inschrijvingen zijn afgerond en we zitten ook zo’n beetje aan het
maximum aantal deelnemers dat we aankunnen in onze parochiezaal.
Met meer dan 200 zijn we en dat kan al tellen. Het zal dus een prettige
en gezellige voormiddag worden. Wij zorgen alvast voor het lekkere
ontbijt en alles wat erbij hoort.
Maandag 19 november om 19u: lessen rijbewijs (met attest)
Voor de details verwijs ik graag naar onze website. Iedereen die een
attest nodig heeft moet apart inschrijven. De details van het verloop
van de avond worden na inschrijving zo snel mogelijk meegedeeld. Op
moment van dit schrijven zijn er nog een drietal plaatsen beschikbaar.
Vrijdag 23 november om 20u: KWB café
Uit de poll die we organiseerde kwam deze activiteit op plaats nummer
2 terecht. En wij vinden dat niet erg want jullie vinden dit blijkbaar
plezant en voor ons is het een avond met weinig voorbereiding. 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
afkomen. Wij zorgen voor een leuke sfeer en je kiest zelf of je gewoon
wil babbelen, pitjesbak spelen of een kaartje wil leggen. Tot dan.

December 2018
Zondag 2 december vanaf 8u: KWB wandeldag
Het zal nog donker zijn als de eerste wandelaars vertrekken vanuit de
parochiezaal. Wij voorzien 4 verschillende afstanden. Namelijk 5, 8, 12
en 16 km. De tussenstop zal dit jaar opnieuw voorzien zijn in de
kerststal van Poiel. Alle wandelingen passeren daar en je kan er zeker
iets hartverwarmends drinken. In de parochiezaal kan je dan weer
genieten van heerlijke pannenkoeken. Deze activiteit organiseren we
samen met de andere verenigingen van Punt. Laat ons alvast duimen
voor mooi wandelweer want vorig jaar zat dit niet echt mee.
Woensdag 5 december vanaf 17u30: Sinterklaas komt
Ook dit jaar komt de Sint langs bij de kindjes van Punt. Net als vorige
jaren dien je hiervoor in te schrijven zodat we een efficiënte route
kunnen bepalen. Dit is een gratis activiteit die we al een aantal jaren
organiseren voor onze jongste KWB leden. Zie aparte brief van de Sint
om in te schrijven.
Zaterdag 8 december vanaf 8u: Opstellen kerststal
Het dak moet opnieuw van de hoogzaal van de kerk worden gehaald.
We kunnen dus zeker een aantal sterke armen gebruiken om deze naar
beneden te halen en de kerststal op te bouwen. Naar jaarlijkse
gewoonte sluiten we af met een natje en een droogje.
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Kaartavond zetten, vrijdag 19 oktober
Twee kaarttafels hadden we. En ik heb zo’n vermoeden dat de meesten
het zetten wel degelijk al eens eerder hadden gedaan. Ik heb namelijk
geen enkele boom kunnen winnen. Ofwel deden ze alsof het de eerste
keer was dat ze dat spelletje speelden ofwel lag het aan mijne maat.
Ik ben er nog niet helemaal uit. Misschien kan ik op onze KWB café
avond toch nog revanche nemen. Het was in ieder geval een zeer
gezellige avond en voor we het beseften was het al zaterdag. Op een
schappelijk uur naar huis gaan zat er dus weer niet in.

