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Vrijdag 24 mei: smaakmakers 2020
Startavond voor bestuursleden in het provinciaal vormingscentrum te Malle.
Via werkwinkels maken we kennis met het nieuwe aanbod vanuit KWB
nationaal voor 2020.

Punt Pakt Uit / Punt kermis!
Vrijdag 31 mei: kermis café.
De kermistent is geopend en je kan in alle rust iets komen drinken of een
kaartje komen leggen.
Zaterdag 1 juni: om 14u gaat de kinderstratenloop van start. Aansluitend
start de jogging voor de (jong) volwassenen over een afstand van 5, 10, 15 of
20 km. Deelnemers en supporters op post!
’s Avonds is er het kermisbal met een fantastisch optreden van coverband
Fenix. Ambiance verzekerd.
Zondag 2 juni: kermis café en bij goed weer is ons terras natuurlijk ook open
Maandag 3 juni: vanaf 19u kan je inschrijven voor de beruchte en befaamde
vogelpik per fiets. Ook dit jaar kan je individueel of in een ploeg deelnemen.
Donderdag 20 juni: Opstellen jaarprogramma 2019-2020
We stellen het jaarprogramma voor het nieuwe werkjaar op. Iedereen met
frisse ideeën is welkom om ons te helpen. Geslaagde activiteiten proberen we
te behouden maar er altijd wel een

Zaterdag 1 juni
Kermisjogging

Vrijdag 9 augustus: fietstochtje
We voorzien een tochtje van een dertigtal kilometer met tussenstop. Vertrek
om 18u30 aan de kerk van Punt. Je hebt dus nog even om je banden op te
pompen.
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Bezoek huisbrouwerij De Vliet in Ten Aard, vrijdag 26 april
We vertrokken met 12 fietsers naar Ten Aard. Daar sloten nog 4 mensen aan
die per auto kwamen zodat we met 16 aanwezig waren op de rondleiding en
proeverij. Het was fijn vertoeven in huisbrouwerij De Vliet met enkele
exclusieve proevertjes en een gezellige babbel. Dank aan Jul van de Vliet voor
de gewaardeerde uitleg.
Scherpenheuvel, zondag 5 mei
De weersvoorspelling had blijkbaar een aantal sportievelingen afgeschrikt,
want we waren met minder wandelaars dan verwacht. Achteraf zou blijken dat
ze ongelijk hadden want het was prima wandelweer. De 7 wandelaars bereikten
Scherpenheuvel iets na 9u. Na een klein ontbijt, de misviering en nog een
versnapering werd de terugweg aangevat door 4 stappers. De wind was best
wel fors onderweg maar ze bereikten Punt
Lieve Blancquaert en Jef Van Hecke, donderdag 9 mei
Jef en vooral Lieve komen best pittig uit de hoek als het om cleane kleren gaat.
Niet zo verwonderlijk als ze enkele cijfers geven. Bij het maken van een
simpele jeansbroek wordt tot 10.000 liter water verbruikt en legt deze broek
bijna 50.000 km af om tot bij jou te geraken. Cijfers om even bij stil te staan.
BBQ kookles, zaterdag 11 mei
De inschrijvingen kwamen wat traag op gang, maar uiteindelijk hadden we met
19 aanwezigen toch een goed gevuld zaaltje. Om 14u lag er dan ook letterlijk
veel werk op tafel om in totaal een achttal gerechtjes klaar te maken. Maar we
lieten ons niet afschrikken en om 17u stonden de receptietafeltjes klaar en
konden we onze gasten ontvangen. Kortom een lekkere en geslaagde
namiddag.

