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Januari 2019 
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 feestnamiddag zodat we onze 

nieuwjaarswensen persoonlijk kunnen overmaken. We gaan wel 
proberen om dit jaar de vooropgestelde uren te respecteren!! 
 

Februari 2019 
Vrijdag 15 februari om 19u: eerste kookles 

We voorzien opnieuw 4 kooklessen. Katrien zorgt voor de juiste 
begeleiding, ingrediënten en gerechtjes. Formule blijft hetzelfde als de 

vorige jaren. Je betaalt 90 euro voor de 4 kooklessen en daar zit alles 

in. Drank, les, eten, plezier. Traditiegetrouw zijn de partners van de 

koks op de laatste kookles welkom om mee te smullen van de heerlijke 

gerechtjes die worden klaargemaakt. 
De data van de andere kooklessen vind je hiernaast terug. Indien je 

niet alle lessen kan volgen dan vernemen we dit graag vooraf zodat we 

het inschrijvingsgeld pro ratio kunnen aanpassen.  
 

Maart 2019 
Zaterdag 2 maart vanaf 19u: KWB quiz 

Wees er snel bij voor deze 17e editie van onze quiz. Het maximum 

aantal ploegen is bijna bereikt en omwille van de beperkte plaats in de 

parochiezaal kunnen we daar helaas niet overgaan.  Dus niet twijfelen 
en inschrijven is de boodschap.  
 

Voorbije maand 
KWB wandeldag, zondag 2 december 

Samen met de andere verenigingen van Punt hebben we hard gewerkt 

om hier opnieuw een mooie dag van te maken. Het weer zat niet voor 
100% mee, maar uiteindelijk was het beter dan vorig jaar. We klokten 

af op 282 wandelaars. Het aantal pannenkoeken dat we hebben 

gebakken heb ik helaas niet bijgehouden. 

 
Sinterklaas komt, 5 december 

De Sint mocht dit jaar bij 9 jonge Puntse gezinnen langsgaan. Uiteraard 

werden Sint en Piet overal even enthousiast ontvangen. Waarschijnlijk 

hebben de geschenkjes en snoepjes daar wel iets mee te maken. Alleen 

maar blije gezichten uiteraard. 
 

Opstellen kerststal, 8 december 

Het was even afwachten of we wel met voldoende helpers gingen zijn, 

maar uiteindelijk waren er genoeg helpende handen om het strooien 
dak van de hoogzaal te halen. Omdat de meeste helpers al een aantal 

jaren meedraaien verliep het opstellen zeer vlot. Ook het verorberen 

van het natje en droogje achteraf werd zeker en vast gesmaakt.  

 
Afbraak kerststal, 5 januari 

Ook het opbergen van de kerststal is vlot verlopen. We zijn weer voor 

een jaartje gerust. Zoals te verwachten wordt de kerststal er niet beter 

op en hoorden we af en toe een knakje en kraakje tijdens het opbergen. 

Maar we zijn toch vrij zeker dat het volgend jaar nog moet lukken om 
hem nog een keer neer te zetten zonder al te veel herstellingswerken.  

Aan alle helpers alvast een dikke merci. En uiteraard vergeten we de 

bakker van de lekkere wafels niet. Smaakt altijd na zo’n voormiddagje 

werken. Dank u (anonieme) bakker. 
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