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Zaterdag 11 januari: nieuwjaarsreceptie Geel Punt 

KWB Punt wenst alle Puntenaars een geslaagd 2020. Daarom nodigen 

wij, samen met de andere Puntse verenigingen alle Puntenaars uit om 

het glas te komen heffen in de parochiezaal op zaterdag 11 januari van 

15u tot 19u. Wij zorgen tevens voor een hapje, een soepje en veel 

drankjes. Tot dan! 

 

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.  

De doos van Pandora’ is een spel dat gebaseerd is op het principe van 

escape rooms. Door het oplossen van raadsels, vragen en opdrachten 

moet je als groep binnen de tijdslimiet de houten doos open krijgen.  

Die is op een speciale manier opgebouwd, waarbij het kleinste detail en 

alle materialen van belang zijn.  

Samenwerking, stressbestendigheid, kalmte en gezond verstand zijn 

essentiële troeven..Inschrijven kan de avond zelf of via kwb@geelpunt.be 

Deelname € 1, gratis voor KWB leden 

 

Februari: Kooklessen 7, 21 februari en 6, 20 maart 

Er gaan weer 4 kooklessen door onder de deskundige leiding van Katrien. 

Je betaalt € 100 voor de 4 kooklessen (lessen, eten, drinken en vooral 

veel plezier). De 3de les maken we de soep voor de quiz en voor de 4de 

les zullen we ons moeten uitsloven zodat onze partners kunnen proeven 

dat we ook iets geleerd hebben.  

Dat dit een “gesmaakte” activiteit blijft kunnen we afleiden uit het aantal 

ingeschreven deelnemers.  

 
Maart: zaterdag 7 maart 18de KWB Quiz 

Wees er snel bij want het aantal plaatsen is beperkt. De organisatoren 

zullen nogmaals een geweldige quiz in elkaar te steken en onze koks 

zorgen voor een versterkend soepje.  

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

 

Voorbije maand: 

Donderdag 5 december: Sinterklaas komt  

De Sint en zwarte Piet ginen op bezoek bij 7 jonge gezinnen. Ook werd 

er even gestopt bij ons oudste KWB lid die 90 jaar werd. 

 

Zaterdag 7 december & 04 januari: Opstellen & afbreken kerststal 

Dankzij de vele helpende en ervaren handen werd de kerststal vlot en 

zonder ongelukken opgesteld en afgebroken. Het strooien dak zit weer 

voor een jaar op de hoogzaal.  

Dikke merci aan alle helpers 

 

Zondag 8 december: KWB wandeldag 

Wat we verkeerd doen, we weten het niet maar de laatste jaren hebben 

we steeds regenweer met onze wandeldag. De echte stappers lieten zich 

hier niet door afschrikken en we klokten af bij 245 wandelaars.  

Ze waren vol lof over de organisatie, goede afpijling en een leuke 

tussenstop in het kerstdorp van Poiel.  

Bij aankomst werd dan weer genoten van een lekkere kom soep of van 

overheerlijke verse pannenkoeken.  

Deze activiteit organiseren we jaarlijks samen met de andere 

verenigingen van Punt en we schenken de volledige opbrengst aan de 

renovatie van de zaal. 

Alvast onze dank aan alle verenigingen die mee werkten. 
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