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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 echt niet mee en ik vrees
een beetje dat het dit jaar opnieuw het geval gaat zijn. Maar niet
getreurd de tussenstop in Poiel is vlakbij.
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. Indien je inschrijving nog
niet binnen is, dringend insturen!!
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.

Januari 2019
Zaterdag 12 januari
Nieuwjaarsreceptie Punt

Zaterdag 5 januari vanaf 8u: Afbraak kerststal
De eindejaarsfeesten zijn achter de rug en hopelijk heeft iedereen
ervan genoten. Alle materiaal van de kerststal moet weer worden
opgeborgen op zijn rustplaats. Maar we weten uit ervaring dat
opbergen net iets sneller gebeurd dan opbouwen. Dus hebben we
hoogstwaarschijnlijk iets meer tijd voor ons natje en droogje!!
Zaterdag 12 januari, 15u – 19u: nieuwjaarsreceptie Geel Punt
Alle inwoners van Punt ontvangen een uitnodiging. We hopen dan ook
om jullie te mogen verwelkomen op deze feestmiddag zodat we onze
nieuwjaarswensen persoonlijk kunnen overmaken.

Februari 2019

De kooklessen starten dit jaar pas op 15 februari. Details zullen dus
nog volgen maar je mag ervan uit gaan dat de formule van de voorbije
jaren behouden gaat blijven.
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Ontbijtbuffet, Zondag 11 november
Zoals steeds in Punt stroomden de inschrijvingen vrij laat binnen. Maar
we hebben al wat ervaring opgebouwd de laatste jaren en wisten alles
vrij goed in te schatten. En er loopt altijd wel ergens eens iets klein mis
als je voor meer dan 200 personen een ontbijt moet serveren. Maar wij
gaan geen details verklappen.
KWB café, Vrijdag 23 november
Toch wel een tegenvallende editie. Zeker als je bedenkt dat er via onze
KWB-poll veel vraag was naar een dergelijke activiteit. Waarschijnlijk
een verkeerde datum gekozen zullen we dan maar denken?? Van de
weinige aanwezigen kwam er wel de vraag om er een bepaalde
regelmaat in de café-avonden in Punt te brengen. Dit zullen we
opnemen met de andere verenigingen van Punt maar de meeste
hebben al een vrij drukke agenda. We kunnen dus niks beloven.

