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KWB - Kattenbos
Zaterdag 18 en zondag 19 september
Kunst in de Kijker
Zaterdag 18 september 20.30 h
Klosterhof
Volksbal met RUSTLING CANE

Zondag 19 september 10.30 h - kerk
Misviering rond
Kunst in de Kijker/60j KWB
Zondag 19 september vanaf 08.00 h
Klosterhof
12° Kattenbosserherfstwandeling
Alle info: www.kwbkattenbos.be
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Wat voorbij is

Samenaankoop stookolie:
NIEUWE AFSPRAAK !
Wat kan er gebeuren als je ton niet gekeurd is zoals wettelijk voorgeschreven? De leverancier van stookolie is soms ook erkend als keurder en ziet hier
zijn kans om extra inkomsten te verwerven. Zo rekende Comfort Energie,
onze laatste leverancier - want Beckers is overgenomen door Comfort Energie van Hasselt – 114,95 EUR voor zijn keuring terwijl er verschillende keurders in Kattenbos een wettelijke keuring doen voor minder dan de helft van
deze prijs. Spijtig, jammer dat er een misverstand; een slechte communicatie
geweest is tussen ons KWB-lid en de keurder. Je kiest je keurder zelf, maar
zorg wel dat je bij een bestelling de laatste gegevens meehelpt en kunt doorgeven. 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.
Waar moet je aan denken bij een bestelling?
•

•
•
•

•

•

Je ton voorzien is van een fluitje en een groene dop . Hierop wordt de
SV nr. v/d keurder of de datum van keuring aangebracht. Breng je
keuringsbrief mee als je in de toekomst wil bestellen via onze samenaankoop!
Lid zijn of willen worden van KWB Kattenbos of 25,00 euro (lidgeld)
administratiekosten betalen als je geen lid wil zijn van KWB.
Dat je minimum 1000 liters moet bestellen.
Dat je contant moet betalen: d.w.z. aan de chauffeur met euro’s of indien mogelijk met bankkaart of via de ontvangen overschrijving binnen de week. Het is vooral door een vlotte betaling dat we serieuze
kortingen kunnen bekomen. We rekenen op iedereen!
Je bestellingen komen opgeven in de KLOSTERHOF tussen 10 en 12
uur. Nabestellen is niet mogelijk, d.w.z. dat er geen enkele bestelling
wordt aanvaard na 12 uur.
Volgende samenaankoop 12/12/2010.
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Lekkerbekkentocht
zondag 27 juni
Deze activiteit was met de grootste zorg voorbereid en
had als doel een grote groep jonge gezinnen kennis te
laten maken met KWB-Kattenbos.
Maar Frank Deboozere besliste er anders over.
Dit maal was het niet te nat of te koud maar veel te
warm. We hadden nochtans voor de nodig afkoeling
gezorgd met gekoelde drank en een watersproeier.
De verhoopte massa is niet komen opdagen maar diegene die deelnamen vonden het toch een aangenaam wandeltochtje.
Boeiend dankzij de verschillende doe-opdrachten en vooral lekker omdat er op iedere stand wel iets te smikkelen viel.
Hopelijk zien wij jullie volgend jaar WEER bij BETER WEER en met
VEEL MEER.

18de Kattenbosserjogging
2 augustus
Ondanks het uitstekende weer in juli begon de maand augustus met
regen. Dit ook op de dag van onze jogging. Dat het in het dorp regende
kon ons niets schelen, maar voor onze jogging moest het toch droog
blijven. Hellaas een paar uur voor de start kwam het eerste buitje boven Kattenbos maar de rest van de avond bleef het droog wat voor de
lopers wel ten goede kwam. Niet te warm, ideaal voor te lopen, al was
de opkomst wat minder dit jaar. Had het iets te maken met het weer of
was er weer een criterium in het dorp. Al bij al hadden we toch weer
een 450 lopers en een drietal wandelaars? De verste loper kwam helemaal uit Aalst met de auto om hier te komen joggen en hij had helaas
niets gewonnen. En dit ondanks de vele prijzen van de plaatselijke
handelaars en sponsors. Dus voor de volhouders van de jogging op
naar de 19de keer volgend jaar.
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Wat komt

Badminton
Het nieuwe schooljaar is van start gegaan.
Voor ons ook het signaal om onze badmintonracket weer boven te halen.

We starten op dinsdag 7 september om 21 uur in onze sporthal op
Kattenbos.
De inschrijvingen starten ter plaatse vanaf 20.30 uur.
De jaarbijdrage is € 40,00 ( gelieve gepast geld mee te brengen ) .
De verzekering van Sporta en flesjes water zijn in deze prijs inbegrepen.
Wees er op tijd bij want de plaatsen zijn beperkt.
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WOKKEN

KWB-KATTENBOS NODIGT U UIT
OM KENNIS TE MAKEN
MET DE “ HEERLIJKE, EENVOUDIGE,
HEDENDAAGSE “ GERECHTEN
UIT DE WOKPAN.
DIT ZAL DORGAAN IN DE KLOSTERHOF OP
MAANDAG 18 en 25 OKTOBER 2010.
INSCHRIJVINGEN VOLGEND KATTEBELLEKE.
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KUNST IN DE KIJKER
Creatief talent of eenieder die kunstig bezig is wordt uitgenodigd op de

2e editie van
‘Kunst in de kijker’
op 18 en 19 september 2010
Wees er bij:
: www.kwbkattenbos.be
Rudi Lemmens
011 54 04 95
rudilemmens@base.be
Philippe De Coster
011 55 31 24
decoster.philippe@scarlet.be
.

8

ste

12

KATTENBOSSERHERFSTWANDELING

Zondag 19 september 2010
♦

Startplaats:
Parochiezaal “Klosterhof”
te Lommel-Kattenbos

♦

Starturen:
Vanaf:
08u00
Tot:
15u00
Info: 011/552935

♦

Afstanden :
4, 6 en 12 km

♦

Prijs:
1,00 € voor leden
1.50 € voor niet-leden

Organisatie:

v oor
Parcours
en
Rolstoelen van
apten
Gehandic 4 km.
Ongeveer
KVG-Lommel
Kom met ons wandelen in de 400 ha bossen
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Sport op maandag
KAV helpt je om je conditie op peil te brengen of te houden en daarom
starten we met een gevarieerd aanbod van allerlei sporten.
Samen bewegen, samen gezond moe worden is de leuze .
De lessen gaan door op maandagavond telkens van 20 u tot 21 u. in de
sporthal in de haardstraat.
De eerste les start om maandag 13 september 2010 en Claire Verbakel maakt de spieren los.
Kostprijs : 22€ voor KAV leden ( 14lessen )
36 € voor niet leden ( deze zijn niet verzekerd)
Men kan ook inschrijven voor een halve reeks : 16 € voor leden en 22
€ voor niet- leden .
Inschrijven kan een kwartiertje voor de aanvang van de les.
Dus dames, kom uit je luie stoel en maak je spieren wat soepeler tijdens deze avonden, het is goed voor je figuur en je gezondheid.
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Beste zwemliefhebbers,
Na een deugddoende vakantie start KAV
op donderdag 16 september 2010 opnieuw met de wekelijkse zwembeurt,
telkens van 21.00 tot 22.00 uur in het stedelijk zwembad van Lommel.
Dit uitsluitend voor KAV-vrouwen
Men kan zich ter plaatse lid maken indien men dit nog niet is (25 € per jaar).
Naast het gewone zwemmen kan men baantjes trekken of meedoen met de
aqua-gym.
Na het zwemmen kan je eventueel nog even nagenieten in de cafetaria.
Deze reeks loopt tot en met 16 december 2010.
Kostprijs:

voor 14 beurten (= een hele reeks) = 20 €
voor 7 beurten (= een halve reeks) = 14 €

INSCHRIJVINGEN VOOR DE ZWEMREEKSEN:
Elke donderdag vanaf de startdatum, in de inkomhal van het zwembad
van Lommel vanaf 20.50 u.
Gelieve indien mogelijk gepast geld mee te brengen en je KAV-lidkaart.

Nog vragen:
bel dan naar Marita Bergmans tel. 011/54 31 63 of 0499/46 78 26
Of mailen naar bergmans.marita@telenet.be
De 2de reeks zal starten op donderdag 20 januari 2010 t.e.m.24 maart 2011
De 3de reeks zal starten op donderdag 31 maart 2010 t.e.m. 9 juni 2010
Gegevens in hoofdletters invullen en meebrengen voor de inschrijving a.u.b.

--------------------------------------------------------------------------------------------NAAM EN VOORNAAM:……………………………………………………
ADRES:………………………………………………………………………..
Telefoonnummer en/of gsm: …………………………………………………
geboortedatum:…………………………………………………………….....
KAV-lid te LOMMEL-(gehucht invullen)…………………………………..
Email-adres:…………………………………………………………………
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Fietstochtje + bezoek aan Tamar
Wij maken een mooi fietstochtje en nadien brengen wij een bezoek
aan Tamar.
Tamar is een centrum voor integrale gezinszorg die een opname en
begeleiding geeft aan gezinnen waarvan het gezinsfunctioneren problematisch is.
Wanneer : op maandag 20 september 2010
Samenkomst aan de Klosterhof om 13 u met de fiets.
Prijs : leden betalen 1 € en niet leden betalen 5 € ( deze zijn niet verzekerd )

Overzicht van het programma van
september tot december
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 september : bakje troost
13 september : start sport op maandag ( reeks)
16 sept : start zwemmen ( reeks )
20 sept : fietstochtje + bezoek aan Tamar
28 sept : start bloemschikken ( reeks )
16 oktober : speelgoed- en kinderkledingbeurs
13 oktober : demonstratie koken, vers natuurlijk
24 november : stijladvies
7 december : reis : kerstmarkt Essen
15 december : kerstfeest
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