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“Kinderen in keukenschorten”
en themacafé:
”Energiezuinig huishouden”
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Wat voorbij is

Waarom geneesmiddelen zo duur zijn.

Dinsdag 1 februari 2005 waren er een veertig-tal toehoorders getuige van
de soms onthutsende conclusies van Dr. Van Duppen aangaande het
geneesmiddelenbeleid in België. Eerst werd er een historiek gegeven van de
prijzen en de winsten van een reeks zeer goed verkochte geneesmiddelen in
België. Deze prijzen werden dan vergeleken met hun generische
goedkopere gelijken. Ook werd de reclame-voering van de farmaceutische
industrie naar de huisartsen toe belicht. Na vergelijking met het systeem van
Nieuw-Zeeland (na een openbare aanbesteding kiest men daar het beste
geneesmiddel aan de laagste prijs) komt men tot de conclusie: men dit
systeem zou men heel wat geld kunnen besparen in de ziekteverzekering.
En dit geld kan men zeer goed gebruiken in de bejaardenzorg,
huisartsengeneeskunde en in de ziekenhuizen. Denk maar aan de sociale
onrust in de witte sector. Hopelijk zien onze politiekers dit in, en doen ze er
ook iets aan.
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Miniplaybackshow.
Zaterdag 12 februari 2005, we hadden in het totaal 13 deelnemende groepen, waavan er 3 bij de debutanten en 10 bij de gevorderden. Het viel op
dat de kandidaten dit jaar vooral voor de nederlandstalige muziek kozen,
het waren niet alleen Clouseau of Spring die het podium in beslag namen,
neen zelfs een onbekend nummer van Borsato en een lekkere meezinger van
de Gebroeders Ko werden ten tonele gebracht en door publiek en jury sterk
gewaardeerd. Maar we weten ondertussen dat onze jongsten spruiten van
Kattenbos zich bijzonder goed voorbereiden voor de show en is het daarom
voor publiek en jury niet gemakelijk om de winnaars aan te duiden. Maar
zoals steeds wordt de winnaar bekend op de valstreep. De jury bestond dit
jaar uit Dirk Aerts, Lindsey Tempels, Miet Luyten. Evy Bosmans en Angela
vertegenwoordigden de Chiro van Kattenbos. Met dank aan de deelnemende handelaars die steeds onze tombola spijzen, en aan alle deelnemers
voor het verzorgen van deze geslaagde showavond. Er waren veel gelukkige oogjes en zelfs een natte zakdoek van opa. Hopelijk tot 2006 voor de
19de editie. Deze show werd weer voortreffelijk aan elkaar gepraat door
Annick.

Uitslag:
Winnaars debutanten: Publieksprijs : De dames van Spring:
” Met de trein naar Oostende”.
Juryprijs : Tonya: “Hoelahoepen”.
Winnaars gevorderden : Publieksprijs : De Ketnetband: “Wrappersbroek”.
Juryprijs : Nadiya : “Et c’est parti”.

Deelnemers DEBUTANTEN:
1.STEPS uitgevoerd door Dufour Ada en Vervoort Lauranne met:
”5,6,7,8”.
2.SPRING uitgevoerd door Femke en Silke Claes, Ellen Hannes,
Kaileigh Schreppers, Laura en Liese Verboven,
Melina Mannaerts en René Diepvens met: “Met
de trein naar Oostende”.
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3.TONYA uitgevoerd door Amy Claerhout met: ”Hoelahoepen”.

Deelnemers GEVORDERDEN:
1.SPRING uitgevoerd door Dufour Vincent, Colson Jonas, Pennemans
Sam, Kelchtermans Elize, Dufour Ada en Leyen
Jens met: ”Met de trein naar Oostende”.
2.DYNAMITE uitgevoerd door Jens en Joline Van Bael met “Hang on
Snoopy”.
3.NADIYA uitgevoerd door Lotte Lemmens, Karlijn Colson en Sophie
van de Kerkhof met: “Et c’est parti”.
4.WHITNEY HOUSTON uitgevoerd door Joni Brink met: “I will always
love you”.
5.MARCO BORSATO uitgevoer door Dieter Janssen, Martijn Colson en
Jelger Janssen met:” Geen toeval”.
6.CLOUSAU uitgevoerd door Jens Lyen en Dufour Vincent met:
“ Vanbinnen”.
7.RUSLANA uitgevoerd door Anne Lyen, Lore Smit en Helena
Theuwissen met: “Wild Dances”.
8.ANASTACIA uitgevoerd door Valesca Wilms met: “Sick and Tired”.
9.DE GEBROEDERS KO uitgevoerd door Joni, Nanne en Kylie Brink
met: “Mijn nieuwe zonnebril”.
10.DE KETNETBAND uitgevoerd door Dieter en Jelger Janssen en
Martijn Colson met: “Wrapperbroek”.

KWB-minivoetbal.
01/02 De Lustige Stamperkes - KWB 4 - 16
15/02 KWB - VK Robinson 4 - 5
Na zeven wedstrijden incaseert KWB-Kattenbos
zijn eerste nederlaag van dit seizoen!!!
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Proficiat Jaak Gerits met je 80ste verjaardag.

Hij is dan wel onze oudste wijkmeester, maar hij voelt zich nog wel jong van hart.
Kijk maar eens naar zijn nieuwe badhanddoek, met jeugdige look, die goed van
pas komt bij Jaak zijn wekelijkse zwembeurt. Wij hopen nog lang te mogen
samenwerken met jouw Jaak!!!

Het is goed om in Gods huis te vertoeven.........
dacht pastoor Johan op zondag 20 februari. Na de mis stonden nog wat mensen te
praten voor de kerk toen ze plots zwaar gedreun en geschreeuw hoorden in de kerk.
Door het troebele glas van de kerkdeur zagen ze een hevig zwaaiende schim. Het
bleek de pastoor te zijn die door broeder Guido, die zeker op tijd aan tafel wilde
zitten, gewoon opgesloten was. Een haastig bijgebrachte sleutel betekende een snel
einde aan zijn opsluiting en zo kon de pastoor toch nog op tijd zijn middagmaal
nuttigen.
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Chiro
Kienavond

Vrijdag 11 maart 2005
Aanvang 19u30.
ten voordele van
Nieuw chiroheem en bivak.

Prachtige prijzen!!!

NATIONALE KWB WANDELDAG
“Wild- en natuurwandeling”

Zondag 20 maart 2005
Don Bosco - Helchteren
Wandelingen van 4-8-12 en 18 km
(4 km ook voor kinderbuggy’s en rolstoelen)
Vrij vertrek van 10u00 tot 15u00

Info: Tel: 011 - 29 08 16
Mail: KWB.limburg@kwb.be
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Pétanque-avond

Vanaf donderdag 14 april 2005
iedere 2de en 4de donderdag van de maand.
Meer info in volgende Kattenbelleke.

Het bestuur van KWB-Kattenbos biedt zijn oprechte deelneming aan bij
het overlijden van de Heer

Frans Van Moer
13 juli 1932 - 23 februari 2005
Lid van onze vereniging en onze lopersploeg.
Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze moeilijke dagen.
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KWB-Kattenbos
Tips om slimmer om te springen met energie...

Kinderen in keukenschorten tijdens
themacafé “Energiezuinig huishouden”
Kinderen in keukenschorten is gegarandeerd een drie-gangen-menu aan plezier, creativiteit en natuurlijk ook aan
lekker eten !
We roepen alle ouders op om zich te laten (ver)leiden door de kookkunsten van kinderen.
Hun creaties zullen tijdens het themacafé “Energiezuinig huishouden” opgediend worden.
Hier wordt door een man uit de praktijk, nl. Bart Wouters van Interelectra, uitgelegd hoe een doorsnee huishouden energie kan besparen. Aan de hand van een inleiding, tips, ideëen en praktische voorbeelden, zien we hoe
het met minder kan.
Tevens zullen enkele gezinnen uit Kattenbos, die reeds geruime tijd intens rond het thema “Energiebesparen”
werken, hun ervaringen met U uitwisselen.

Ons programma op zondag 10 april in zaal “De Klosterhof” ziet er alsvolgt uit :
13u00
14u00
14u15
15u15
16u15

ontvangst van de kinderen
opening van het themacafé “Energiezuinig huishouden” voor de grote mensen
uitleg door Bart Wouters
uitwisselingen van info met energiezuinige gezinnen van Kattenbos en vragenronde
einde.

Iedereen is welkom : ouders, kinderen, grootouders, familie, vrienden, buren, …
Schrijf dus zeker in voor maandag 4 april bij Uw of één van onderstaande wijkmeesters, voor eventuele vragen
kan U ook bij hun terecht.
Lyen Jan, Oude Diestersebaan 102 C, Lommel 011/551504
Gerits Peter, Kattenbos 100, Lommel 011/553595

Ja, ik schrijf met …. kinderen en …. volwassenen in voor de gezellige, informatieve en creatieve namiddag rond
het thema : “Energiezuinig huishouden” van zondag 10 april 2005.
Naam : ……………………………………………….
Adres : ……………………………………………….
Tel. : ……………………………………………….

