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Wat voorbij is

Samenaankoop Stookolie
Zondag 10 mei
We ontvingen 6 faxen voor onze samenaankoop, Leverancier Total
werd niet aangeschreven wegens de niet zo vlotte levering in december:
Sevens:
0,4363
Van Raak: 0,4097
Verboven: 0,4308, optiplus: 0,4488
Paesen:
0,4255
Beckers:
0,4136
Convens: 0,4169
In totaal leverde Van Raak 183 550 liter bij 107 bestellers.
Van Raak is de laagste en hij leverde nog in mei 2005 en de prijs die
we toen betaalden was 0,4107, slechts 10 eurocent verschil. Vorig jaar
was het anders met 0,8198. Zo zie je maar dat er geen lijn te trekken
valt in heel die olieprijs. Hou je ton vol is de boodschap en dan kan je
al eens goedkoop en iets duurder zitten. Voor de gokkers is er de beurs
ook nog.
De wetgeving over het keuren van ondergrondse tonnen is gewijzigde
sinds maart 2009, d.w.z. dat een ondergrondse ton van minder dan
5000 liter om de 5 jaar en niet meer om de 3 jaar gekeurd moeten
worden. Voor andere tonnen is de officiële website
www.informazout.be een duidelijke infobron.
Nog een tip: bewaar het keuringsdocument van je ton en breng het in
de toekomst steeds mee als je een bestelling komt doorgeven.
Volgende samenaankoop zondag 13 december.
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Volgende samenaankoop: zondag 13 december 2009.
BELANGRIJK: het is goed dat je weet te zeggen:
•
•
•
•
•

Tussen 10:00 – 12:00 in de KLOSTERHOF
waar je ton zich bevindt (bovengronds of ondergronds of in kelderruimte)
je telefoonnummer, eventueel e-mail adres
datum keuring ton
SV nummer van de keurder

Wat 25 jaar samenaankopen ons opgeleverd heeft:
55 keren hebben we een samenaankoop georganiseerd en voor 11 628
500 liter mazout werd er gesteld.
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Weekend wijkmeesters
Zaterdag 16 mei was het weer zover, een 11 tal wijkmeesters verzamelden zich aan het Klosterhof om na een stevig ontbijt mee te kunnen
vertrekken naar een onbekende bestemming in de Ardennen.
Iedereen moet dan wel op tijd zijn hé Rob.
Onze bestemming bleek in Rome te liggen. De eerste uitdaging voerde ons met de bus naar de hoogste top in de omtrek zodat we met zijn
allen de bosafdaling deden met een mountainbike. Het grootst deel
was een afdaling, maar je weet dat als je naar beneden gaat , je ook
weer naar omhoog moet.
In de namiddag stond het ‘challenger parcours’ op het programma.
Enig in zijn soort. Een parcour op hoogte met veertig touwbruggen.
De beste apen stonden vooraan. Deze waren niet bij te houden.
Op snelheid kwamen we pas bij het Karten. Waar sommigen met
doodverachting in de ogen de bochten namen.
‘s Avonds werd er duchtig nagepraat voor de houten tipi’s over de afgelopen dag.
De volgende morgen maakte we onze borst nat voor het raften.
De enen werd al wat natter dan een ander. Voor zijn verjaardag deed
Patrick een tuimeling van vreugde in het water. Toen zijn raft niet
meer te zien was werd er druk overlegd wie zijn cadeau zou krijgen.
De teleurstelling was groot toen zijn bootje weer in het zicht kwam.
Na een stevige maaltijd stond ons hoofd naar onze vrouwen, wat ons
niet belemmerde om eerst bij Jenny binnen te springen.
Wie zich geroepen voelt als wijkmeester kan volgende keer mee op
avontuur.
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Zaterdag 27 juni :
15.00 - 18.00
18.00 - 20.00
20.00 - 22.30
22.30 - 24.00
24.00- ….

: opzetten tent, caravan, mobielhome, …
: sfeervolle barbeque
: spelavond (waterspelen, kegelen, kampen, …)
: openluchtfilm
: nachtcafé – gezellig samenzijn

Zondag 28 juni :
08.30 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 12.00
12.30 - 13.30
13.30 - 16.00

: tanden poetsen en plooien rechtstrijken
: lekker ontbijtbuffet
: ochtendwandeling met ervaren gids
: gezonde lunch met koffie en gebak
: beachtoernooi voor jong en oud

Ieder zorgt voor z’n eigen tent, caravan, … de rest wordt verzorgd door de KWB.
De KWB-camping bevindt zicht op het sportterrein van de Eymardschool, Oude
Diestersebaan 5 (te bereiken via de Klosterhof en de achterkant van de school).
We mogen gebruik maken van :
de speelplaats met grote zandbak, volleybalplein, grasveld, minivoebalterrein,
gezellige pergola. toiletten en wasbakken. sportzaal en speelruimte bij slecht
weer.
In deze prijs zijn inbegrepen : BBQ, ontbijt, lunch en gebruik van de accommodatie.
Volwassene
Kinderen t/m 12 j.

: 20 €/pers.
: 10 €/pers.

Enkel de drank is niet inbegrepen maar wordt aan uitzonderlijk lage prijzen aangeboden.

Inschrijving:
•
op ZATERDAG 6 JUNI tussen 10u00-12u00 in de caravan op
de Oude Diestersebaan 102c.
•
via onze website www.kwbkattenbos.be t/m 06 juni
Betalen van het inschrijvingsgeld kan via :
•
•

contant bij Uw persoonlijke inschrijving op 06 juni.
overschrijving voor 06 juni op onze KWB-bankrekening
784-5514640-22 met duidelijke vermelding Camping KWB

Opgelet : Uw inschrijving is enkel geldig bij betaling van het inschrijvingsgeld !!!
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17 Kattenbosserjogging
3 augustus
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Parking-Inschrijving-Kleedkamers :
Terrein Kattenbos Sport –Lommel
Inschrijving :
vanaf 17u00.
Kinderjogging :
€1.
Jogging :
€4.
Start aan de Klosterhof te Kattenbos :
Snoepjesrace:
Kinderjogging ( 800 m) :
Jogging ( 3-6-9-12 km ):

18u15
18u30
19u00

Na afloop is er voor de aangekomen
deelnemers een reuze tombola
voorzien in de Klosterhof.

Organisatie KWB-Kattenbos
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