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December  
Donderdag 5 december vanaf 17u00: Sinterklaas komt  

Vergeet niet in te schrijven voor 03 december. Dan kan er een efficiënte 

route opgemaakt worden. Dit is een gratis activiteit voor onze jongste 

KWB leden. Zie bijlage. 

 

Zaterdag 7 december vanaf 8u30: Opstellen kerststal 

KWB begint om 8u30 om in de kerk de nodige plaats te maken. Het 

zwaarder werk kan dan beginnen om 09u00. Naar jaarlijkse gewoonte 

sluiten we af met een natje en een droogje.  

Helpende handen meer dan welkom. 

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.  

In de namiddag voorzien we opdrachten voor de Chiro. 

Zaterdag 14 december: familiale wijkmeestersvergadering 

KWB-bestuursleden en hun partners worden uitgenodigd om een hapje te 

gaan eten. Dit is onze manier om het jaar feestelijk af te sluiten en het 

bestuur te bedanken voor hun inzet tijdens het ganse jaar. 

 

Januari : We wensen jullie allemaal een gezond en gelukkig 2020! 

 

Zaterdag 4 januari vanag 08u00: afbreken kerststal  

Zaterdag 11 januari: nieuwjaarsreceptie Geel Punt 

Iedereen zal nog een uitnodiging in de brievenbus krijgen. 

Vrijdag 31 januari: KWB café – met de “doos van Pandora” 

1ste café van 2020, tijd om bij te praten over de feestdagen en na te 

gaan welke van onze goede voornemens nog overeind gebleven zijn.  

Wie krijgt de “doos van Pandora” geopend? 

 
Februari: Kooklessen  

7, 21 februari en 6, 20 maart. Inschrijven via kwb.geelpunt.be 

 

Maart: zaterdag 7 maart 18de KWB Quiz 

Inschrijven via http://www.geelpunt.be/FormulierQuiz.htm 

 

Voorbije maand: 
Zondag 3 november: ontbijtbuffet  

We kunnen terugblikken op een geslaagd ontbijtbuffet. De helpers waren 

vroeg op post om spek en eieren te bakken en om het buffet klaar te 

zetten. Na de cava kon men genieten van het aangeboden buffet.   

Zaterdag 23 november 17u: pillampentocht 

Met 87 deelnemers werd de pillampentocht een succes. Frank Deboosere 

en Jill Peeters hadden gezorgd voor aangenaam wandelweer.  Er werd 

onderweg geschminkt en de “brandweer” sloot de opdrachten af. Deze 

eerste uitgave werd door jong en oud gesmaakt, net als de 

boterhammen met spek en de warme choco. De deelnemers en 

organisatoren waren het eens: … voor herhaling vatbaar.  

Noot van de jury: Iedereen heeft gewonnen! 
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