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Liefste kinderen, beste
ouders,
Het deed ons werkelijk een plezier om
nog eens een bezoekje aan Kattenbos te
brengen.
Ik wil jullie vooral bedanken voor het
warme onthaal en de mooie tekeningen
en brieven die wij van jullie mochten
ontvangen.
Ik heb vastgesteld dat de kinderen met
de jaren steeds mondiger
worden maar daarom niet
minder braaf. Enkel bij de
familie Luyten-Maes heb4

Het leven zoals het is Guinee & Congo
Mensen in beweging krijgen is niet evident...
Wij waren dan ook aangenaam verrast door de grote opkomst op 14 november!
Ongeveer 140 mensen mochten we verwelkomen op onze film- en vertelavond over
Afrika.
Onze ervaringen met zoveel mensen kunnen delen
heeft ons deugd gedaan!
Hopelijk heeft U er ook van genoten en hebben we
U kunnen boeien met onze verhalen en beelden.
Daarom…nogmaals bedankt voor Uw interesse en
aanwezigheid.
Samen met jullie werd het een geslaagde avond!
Bedankt voor de steun!
De avond heeft een mooie 1000 euro opgebracht
voor de verschillende projecten waar we ons voor
inzetten.
Dit wil zeggen 500 euro voor Guinee en 500 euro voor Congo.
In Guinee werkt Wereldsolidariteit momenteel aan de bevordering van de gezondheidszorg in Boffa, waarvoor ze heel wat financiële middelen nodig hebben.
(www.wereldsolidariteit.be)
In Congo steunen we het microlandbouwproject KIVUVU, hier is er dringend nood
aan de nodige materialen. Sinds onze reis helpen wij ook een weeshuis in Boma,
waar onder het wakende oog van Père Antoine heel wat kinderen een beter leven
krijgen. Mede dankzij onze inzet kunnen deze kinderen naar school. Ze zijn onlangs begonnen met het opzetten van een kippenkwekerij. En het idee speelt om
het weeshuis te voorzien van een medische post. De extra centjes zijn dus meer
dan welkom! In december bezorgen we hen het geld. Hiermee kunnen alvast een
heleboel kinderen uitkijken naar het nieuwe schooltrimester. Momenteel zijn er ook
een aantal zieke kinderen. Een deel van het geld zal gebruikt worden om medicatie
aan te kopen. (www.zabakina.be)
Verder heeft Els aan het standje van CID-Ghana voor een 70 euro kunnen verkopen. (www.cidghana.org)
Wie graag een van de projecten blijvend wil steunen of een vrije gift wil doen, kan
steeds contact opnemen met An Verstraeten (0477/689599 of verstraetenan@hotmail.com). Meer info kan u ook terugvinden op de vernoemde sites!
Hierbij willen we jullie meteen uitnodigen voor de activiteiten die de komende maanden nog op het programma staan:
ZATERDAG 6 december (14u00 tot 18u00) en ZONDAG 7 december (10u00 tot 18u00)
Een geschenkenbeurs samen met de Wereldwinkel: Rozenberginstituut Mol.
ZONDAG 14 DECEMBER (12u00 tot 18u00) – Kerstmarkt – Rondplein Mol
ZATERDAG 7 MAART 2009 - 20u00 – Optreden BANDA TROPICAL in CC ’t Getouw in Mol

An & Medard Verstraeten
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Wat komt

Opbouw Kerststal
Op zaterdag 13 december bouwen we
aan de kerk onze Kerststal terug op
als er iemand zin heeft om hier aan te helpen is altijd welkom.
We starten om 10.00 uur.
Pastoor Johan zorgd voor de drank!

6

Samenaankoop stookolie op
zondag 14 december 2008
Vorige maand 21/10 bedroeg de olieprijs 0,6517 EUR (bestellingen
>2000 liter). Een maand later 0,5985 EUR.
De prijs van een vat ruwe olie is op de oliemarkt gezakt onder de
50,00 EUR/vat van ±150 liter. Sommigen zagen de prijs naar 200,00
EUR/vat evolueren en nu dit positieve nieuws.
De economen hebben de mond vol over recessie, depressie en de inflatie maakt plaats voor deflatie.
Dalende prijzen voor verwarmingskosten en dit zijn primaire behoeften voor u en ik horen we graag.
Hopelijk kunnen we op 14 december onder de 0,50 EUR/liter onze
stookolie indoen en zo onze ton proberen vol te houden.
Wat 25 jaar samenaankopen ons geleerd heeft: “Bestel telkens, zo blijven de stookkosten nog betaalbaar.”
Wie weet wat we volgende samenaankoop moeten schrijven!
BELANGRIJK: het is goed dat je weet te zeggen:
•
•
•
•
•

Tussen 10:00 – 12:00 in de KLOSTERHOF, zondag 14/12
Waar je ton zich bevindt (bovengronds of ondergronds of in kelderruimte)
Je telefoonnummer, eventueel email adres
Datum keuring ton
SV nummer van de keurder

Volgende samenaankoop:
zondag 10 mei 2009.
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Familieviering Zondag 28 december
Op Zondag 28 december is er de gezamenlijke familieviering van
KAV en KWB waarbij we iedereen willen uitnodigen.
Na de mis van 10:30 zingen we samen met het familiekoor van Kattenbos nog enkele populaire kerstliederen rond onze kerststal.
Er is glühwein en warme choco voorzien om de stemmen te smeren.

Van harte welkom!

Soepfestival met kruiden
Vanaf 29/01/2009
Hou je van kokkerellen, Sla je nooit een tas soep af?
Dan is dit een buitenkans om zelf in actie te schieten.
Hou volgende data vrij:

29/01 - 12/02 - 19/02 - 26/02
Inschrijving via het volgend Kattenbelleke
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Activiteit geschikt voor alle leeftijden van 6 tot 106 jaar

KWB beschikt over een spelletjeskist met meer dan 30 populaire
en minder bekende gezelschaps-spellen. Al eens gehoord van :
Katoiz, Porto Seguri of De Grote Dalmuti ?

Kom eens uit je luie zetel
en zet je tv of computer af. Daag
ons, je vrienden, leraar, je ouders, broer of zus eens uit voor
een leuk spel als je durft !!!
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Culturele avond:
Ierse avond in de Barrier
Vrijdag 30/01/2009

A DROP OF THE PURE
... speelt traditionele Ierse muziek op dwarsfluit, tin whistles, low
whistles, mondharmonika, doedelzak, gitaren, diatonische accordeon, viool, tenorbanjo, mandoline en bodhràn.
Allen aanwezig,
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KAV – KATTENBOS : Bloemschikken
Wij maken een kerststuk
Over de laatste weken van het jaar hangt altijd weer een unieke, gezellige sfeer. Het is heel prettig om die eindejaarssfeer extra kracht
bij te zetten met een mooi kerststuk.
Dit kerststuk kan je maken samen met andere KAV leden
Wanneer ?
dinsdag 16 december 2008 om 19.30 u
Waar ?
in de Klosterhof
Prijs :
10 € voor KAV leden ( alles inbegrepen )
1
15 € voor niet leden ( deze zijn niet verzekerd)
Zelf meebrengen : een plastiek om de tafel te beschermen – een mesje – groen opvulmateriaal
Om deel te nemen moet je inschrijven voor 10 december bij Mannaerts Annie, Bergstraat 28, tel 011 54 06 47
Iedereen van harte welkom !!!!

TURNEN

AEROBIC

TURNEN

AEROBIC

KAV helpt je om je conditie op peil te brengen of te houden.
Samen bewegen, samen gezond moe worden is de leuze .
Je hebt de keuze tussen 2 mogelijkheden nl. turnen of aerobic.
Beide reeksen starten op maandag 5 januari 2009 om 20 u en eindigen
om 21 u. en gaan door in de sporthal in de haardstraat
Aerobic wordt gegeven door Linsey Tempels en Claire Verbrakel
maakt de spieren los tijdens de turnlessen.
›››
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CURSUS YOGA
Veel mensen ervaren spanning en druk in het dagelijks leven. Belangrijk is dat we ons kunnen afsluiten van de chaos en ons kunnen terugtrekken in onszelf.
De bedoeling van YOGA is om tot rust te komen en de harmonie in
ons leven terug te vinden.
YOGA is geen competitieve sport, we trachten soepelheid te ontwikkelen, je te leren ontspannen, de ademhaling neemt een essentiële
plaats in en het is een leerschool in het
“ loslaten “
De lessen gaan door in de KLOSTERHOF
De cursus bestaat uit 12 lessen die telkens doorgaan op donderdagavond van 19.00 u tot 20.00 u
Startdatum is donderdag 15 januari 2009
Prijs : 60 € voor 12 lessen
Om deel te nemen moet je inschrijven voor 5 januari 2009 bij
Bloemen Marleen, Adelbergpark 65, tel 011 60 10 98, gelieve te
betalen bij inschrijving ( max 20 pers )
Je brengt zelf een matje mee en je draagt best gemakkelijke kledij
Iedereen welkom !!!
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