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Februari 2018 
Vrijdag 2 februari 19u: eerste kookles 

Zelfde concept als de voorbije jaren en dat blijkt een succesformule te zijn. 

Op dit moment tellen we maar liefst 19 deelnemende koks. Katrien, onze 

lesgeefster, zal een aantal dingen moeten herschikken in de keuken maar 
dat komt wel in orde.  

 

Vrijdag 16 februari 19u: tweede kookles 

Maart 2018: 

Vrijdag 2 maart 19u: derde kookles 

De werkgroep van de quiz komt deze avond proeven van de klaargemaakte 
gerechtjes. Dat doen ze natuurlijk niet zo maar want het team overloopt die 

avond nog eens snel de ganse quiz.  

Zaterdag 3 maart 19u30: 16de KWB quiz 

Opnieuw volledig uitverkocht. We kijken ernaar uit om alle 30 ploegen een 
leuke en spannende avond te bezorgen. Begin alvast maar te blokken. 

Actualiteit, sport, muziek, wetenschap, … Alles zal aan bod komen.  

Vrijdag 16 maart 19u: vierde kookles 

Op deze avond worden de partners uitgenodigd om te komen proeven van 

de meesterwerkjes. Ik hoop alleen dat Jan de grote zaal heeft gereserveerd 
want in het klein zaaltje gaan we niet iedereen een gezellig plaatsje kunnen 

geven. 

 

 

Voorbije maand 
Afbraak kerststal, zaterdag 6 januari 

Het dak van onze kerststal mochten we dit jaar opnieuw opbergen in de kerk. 

Gelukkig konden we op voldoende helpers rekenen om deze zware klus te 

volbrengen. Na zo’n sombere en natte december maand mag je van me 

aannemen dat het dak behoorlijk zwaarder is dan bij het opstellen. 
 

Nieuwjaarsreceptie Geel Punt, zaterdag 13 januari 

Dit jaar konden we alleszins rekenen op beter weer dan vorige jaar. Op die 

manier konden de Puntenaars alvast op een veilige manier naar de 
parochiezaal afzakken. Daar konden ze genieten van lekkere hapjes, 

drankjes en soep. Hopelijk slagen we erin om met de andere verenigingen 

ook een editie te organiseren in 2019. 2018 was alvast geslaagd. 

 
EHBO in het gezin, vrijdag 26 januari 
Met 24 deelnemers was het klein zaaltje behoorlijk goed gevuld met 

aandachtige luisteraars. We konden ook als een van de eersten gebruik 

maken van het nieuwe projectiescherm dat er werd opgehangen. Zoals 

beloofd overliepen we de meest voorkomende ongelukjes in het gezin. 
Dieter, van het Vlaamse Kruis, wist ons gedurende 2 uur te boeien met een 

leuke combinatie van theorie en praktijkgerichte tips.  
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