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November 
Zondag 3 november: ontbijtbuffet  

De inschrijvingen komen vlot binnen en het ziet er naar uit dat de zaal 

weer goed gevuld zal zijn. Met ongeveer 200 deelnemers zal het een 

prettige en gezellige voormiddag worden. Wij zorgen alvast voor het 

lekkere ontbijt en alles wat erbij hoort. 

Woensdag 13 november 19u:lesavond vrije begeleiding rijbewijs 

Enkel nog in schrijven via het email: rijbewijslessen@hotmail.com 
Zaterdag 23 november 17u: pillampentocht 

Dit is een activiteit voor jong en oud. Als de zon verdwijnt en de maan 

verschijnt, … dan is het tijd om pillampjes te laten schijnen over donkere 

wegen en duistere velden. In kleine groepjes leggen we een parcours van 

ongeveer 4 km af met onderweg allerlei leuke (zoek)opdrachten. 

Halverwege is er een tussenstop met soep en een drankje. Ook op het 

einde voorzien we nog iets lekkers om af te ronden.  

Vooraf inschrijven via email: kwb@geelpunt.be aan € 1 per persoon 

 
December  
Donderdag 5 december vanaf 17u00: 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 7 december vanaf 8u: Opstellen kerststal 

De kerststal zal opgebouwd worden voor de wandeldag. Hiervoor zijn dit 

jaar extra handen nodig. Naar jaarlijkse gewoonte sluiten we af met een 

natje en een droogje.  

Zondag 8 december vanaf 8u: KWB wandeldag 

Het zal nog donker zijn als de eerste wandelaars vertrekken vanuit de 

parochiezaal voor hun wandeling van 5, 8, 12 of 16 km. De tussenstop is  

opnieuw in de kerststal van Poiel. Alle wandelingen passeren daar en je 

kan er zeker iets hartverwarmends drinken. Bij aankomst kan je dan 

weer genieten van heerlijke pannenkoeken. Deze activiteit organiseren 

we samen met de andere verenigingen van Punt.  

’s Namiddag voorzien we een extraatje onderweg voor de Chiro. 

 

Voorbije maand 
Vrijdag 18 oktober: KWB café 

Met ongeveer 40, leden en niet-leden was het een succes. Het werd een 

gezellige avond. Enkele moedigen legden nog een kaartje. Het bewees 

ook dat er toch wel nood is aan avonden om gezellig bij te praten. 

De overgebleven lidkaarten worden verdeeld door de wijkmeesters. 

 

Zondag 20 oktober: Dag van de trage weg (Larum) 

Met 40, waaronder een 10-tal puntenaars wandelden we 9 km over trage 

wegen in Larum en Punt. Nadat het de hele voormiddag al geregend had 

bleef het tijdens de wandeling gelukkig droog. Onderweg werden we op 

de hoogte gehouden over de verschillende nieuwe trajecten die op stapel 

staan. In de Velveekse voetweg konden we aan de tussenstop genieten 

van een lekkere Zeunt en kaas. Na de wandeling werd er nog nagepraat 

in het caféke in Larum. 
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