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Zaterdag 6 januari
Afbreken Kerststal

Vrijdag 26 januari
EHBO in het gezin
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De allerbeste wensen voor 2018!
Januari 2018
Zaterdag 6 januari 8u: Afbraak kerststal
Alle helpers zijn welkom want het dak van de kerststal mag opnieuw in de
kerk worden gestockeerd. En zoals jullie weten is hiervoor de nodige
mankracht vereist. Het droogje en natje zal opnieuw aanwezig zijn.
Zaterdag 13 januari, 15u – 19u: nieuwjaarsreceptie Geel Punt
Alle inwoners van Punt ontvangen een persoonlijke uitnodiging. We hopen
dan ook om jullie daar te mogen verwelkomen zodat we onze
nieuwjaarswensen persoonlijk kunnen overmaken.
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%.

Februari 2018

Kooklessen
2/2, 16/2, 2/3, 16/3

Vrijdag 2 februari 19u: eerste kookles
Zelfde concept als de voorbije jaren. De deelnemers worden verdeeld in
kleine groepjes die elk een onderdeel van het menu klaar maken. Dit alles
uiteraard onder toezicht en begeleiding van Katrien. Inschrijven voor de
kooklessen doe je best bij Jan Buyens en dit vóór vrijdag 26 januari. (Of per
mail naar kwb@geelpunt.be ) Kostprijs is net als vorig jaar 90€ voor de vier
lessen, drank en eten inbegrepen. Ook als je niet alle lessen kan aanwezig
zijn overleg je dit best met Jan. Alle datums zie je in de linker kolom staan.
Vrijdag 16 februari 19u: tweede kookles

Maart 2018: Inschrijven voor onze 16de KWB quiz, zaterdag 3
maart, is nog mogelijk maar je moet dan wel heel snel zijn!

Voorbije maand
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Wandeldag, zondag 3 december
Het goede weer was helaas niet van de partij. Dat zorgde ervoor dat enkel
de super gemotiveerde wandelaars aan de aftrap verschenen. Met 227
deelnemers zijn we best nog tevreden. De tussenstop in het kerstdorp van
Poiel, de wandelroutes en de pannenkoeken in de zaal waren echte
pluspunten. Volgende editie gaat door op zondag 2 december 2018.
Sinterklaas, dinsdag 5 december
Sint en Piet mochten bij 7 toffe KWB-gezinnen langs gaan. En uiteraard is
het een beetje overbodig om erbij te vertellen dat ze overal blije gezichten
zagen en zeer warm werden onthaald.
Opstellen kerststal, zaterdag 9 december
Alles is goed verlopen. Al moeten we er wel bij vertellen dat het dak van onze
kerststal toch wel wat heeft afgezien van zo’n jaartje in de garage.
Kerstwandeling, zaterdag 16 december
We wisten vooraf dat er maar 1 groep vanuit Poiel zou vertrekken. Samen
met hun verteller mochten we een dertigtal wandelaars verwelkomen aan
onze kerststal. Daar bleek al snel dat we te weinig warme chocomelk en te
veel jenever hadden voorzien. Maar niet getreurd want dat kon bij aankomst
in Poiel natuurlijk worden goed gemaakt.

