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Wat voorbij is.

Een onvoorzien succes zo mag je het wel noemen.
We hadden gerekend op zo'n 15 à 20 deelnemers maar het waren er
maar liefst 38.
Als je daar nog een onstuimige KWBeer bij zet dan moet je als organisatie toch ff in je kruin krabben : what the f**k, komt dit wel ooit
goed?
Gelukkig werden we geholpen door enkele uitstekende begeleiders en
dan ... was er nog ons Dorien. Zij was de turnjuf van dienst en gewoon om in dergelijke chaotische omstandigheden te werken.
We zijn gestart met een muzikaal ondersteunde warming-up om nadien
los gelaten te worden op een geweldig turnparcour met klimpartijen,
slingers, trampolines, hindernissen, ...
Vervolgens hebben we geprobeerd om samen enkele estafette spelen te
doen maar dat bleek al snel een onbegonnen zaak.
Na een gezonde pauze van een 30 tal minuten hadden we onze grote
parachute bovengehaald maar ook dat spel heeft maar een 10-tal minuten geduurd.
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De aanwezige kinderen vermaakten zich blijkbaar welletjes met de beschikbare materialen, bijkomende spelletjes waren overbodig en we
hebben ze dan ook maar wijselijk voor een andere keer gehouden.

Als men zich amuseert dan vliegt de tijd. In een schicht was het
17u00. De cool-down, een knuffel van de KWBeer plus een turndiploma en het zat er weer op voor dit jaar.

Dat was weer
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Après-Ski
18/02
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KWB-voetbal
Thanks!!!
Na tal van sportieve jaren heeft de voetbalploeg van Kwb Kattenbos
hun voetbalschoenen aan de haak gehangen. Er zat nog wat geld in hun
clubkas. Wat moesten ze daar nu mee? Ze wilden dit graag wegschenken aan een goed doel.
En toen werd er aan Chiro kattenbos gedacht. De voetbalploeg schonk
hun kas aan de Chiro, maar wel met de belofte dat het geld gebruikt
werd voor de leden. Het schaatsen kwam eraan en dat was het ideale
moment om de gekregen centjes nuttig te gebruiken.
Op 22 januari zijn we met de leden en de leiding van Chiro Kattenbos
gaan schaatsen in Luna’s ijsstadion. Het werd een hele fijne namiddag
met een goede opkomst.
In totaal waren er 68 blije gezichten op schaatsen terug te vinden. Bij
de ene ging het al wat vlotter als bij de andere, maar genoten hebben
we allemaal.
Dank je wel voetbal Kwb Kattenbos.
Meer foto’s vind je op de facebookpagina van Chiro Kattenbos.
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Wat komt.
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Pompoenenwedstrijd!
Denkt u dat uw pompoen de grootste
is van Kattenbos?
Breng dan uw pompoen op zondag 1 oktober
om 14.00 naar de Klosterhof
en win een leuke prijs.
Voor de leken of liefhebbers is er een infoavond op
donderdag 23 maart in het Klosterhof om 19.30 h.
Hier bezorgen we je alle kneepjes van het vak om je
buurman te overtroeven.

Tot 1 oktober !
Voor meer informatie;
zie website KWB of email lucvanbael@telenet.be
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Koken

Wanneer:
Waar:
Prijs :
Inschrijven:
Aanvang:

Maandag 27 maart en maandag 24 april
Klosterhof
deelname in de kosten (+/- 15 € per keer)
via de website KWB Kattenbos
deelnemers beperkt!
19.00 uur
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5000 jaar Kattenbos
Wanneer:
Dinsdag 25 april om 19.30 in zaal Klosterhof
Een avond over de geschiedenis van Kattenbos georganiseerd
door Erfgoed Lommel en KWB Kattenbos
Programma:
Ferdy Geerts toont door middel van oude kaarten
de plaatsen aan van opgravingen, die bewijzen dat Kattenbos
gedurende 5000 jaar bewoond was.
 Archeoloog

 Geschiedkundige

Fictor Mennen behandelt het middeleeuws
Kattenbos, en hoe de namen van straten en plaatsen genoemd
werden.
 Directrice erfgoed

Veerle Leys heeft het over de ontwikkeling van
Kattenbos gedurende de negentiende eeuw.
 Henri

Lodewijks, lid van familiekunde vertelt over de belangrijkste
bewoners van Kattenbos en hun families.

 Na de pauze komt

dan de twintigste eeuw aan bod.

 Door middel

van oude foto’s, filmpjes en andere didactisch
materiaal overloopt Toon Vanduffel de gebeurtennissen in Kattenbos
van de afgelopen honderd jaar.
 Wil

je ook bijdragen aan deze avond, dan kan dat!

 Heb

je oude foto’s, filmpjes of ander materiaal in bezit, geef dan
een seintje: Toon VanDuffel telefoon: 011-54 30 81
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Reeds 92 op den teller !!!

Groeten vanuit het rusthuis,
Jaak
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Bespaar op uw successierechten
Om je wegwijs te maken in successierechten nodigt het
Rode Kruis Lommel je uit op deze infonamiddag.
Deze informatiesessie gaat door:
Wanneer: 9 maart 2017
Aanvang: 16.00 uur
Waar:
Dienstencentrum ´t Trefpunt, Kappitelhof 1,
3920 Lommel
Vooral actieve 50 plussers zijn van harte welkom op de informatiesessie.
U krijgt onder andere een antwoord op de volgende vragen:








Waarom zou ik een testament opmaken?
Wat als ik daarna van gedachten verander?
Wat is een erfenis?
Hoe wordt mijn erfenis verdeeld?
Wat zijn successierechten en wat kan dat kosten voor mijn nabestaanden
Wat is het verschil tussen schenking en legaat?
…

Deelname gratis, maar uw aanwezigheid graag vooraf bevestigen via
het dienstencentrum ´Trefpunt’ op het nummer 011/ 39 71 02
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Menu’s voor 2017 zijn nog steeds € 6,5 per persoon

op dinsdag 21 maart 2017
Menu:

Locatie
Tijdstip
Maaltijd

kervelsoep
kalfsbrood met Provençaalse groenten
puree
nagerecht: tiramisu
:
:
:

in de Klosterhof
deuren open om 11.30 uur
begint om 12.15 uur

Voorverkoopadressen: Kaar ten te koop van 1 tot 18 maar t
Bij: Supra:
Kattenbos 82 A en bij
Apotheek Moonen:
Stationsstraat 247
Meer info: 0499/46 78 26
Verder zijn de wijkrestaurants weer:
elke 3de dinsdag van de maand .
Allen van harte welkom!

14

Verwenactiviteit: naar de sauna!
Een bezoek aan de sauna is een weldaad voor uw huid en zeer ontspannend.
Waar:

bij “La Nostra Vita”
Turnhoutsebaan 244
3294 - Molenstede
Kijk op google: http://www.lanostravita.be

Wanneer: Op woensdag 22 maart van 16.30 tot 24.00 uur
Vertrek:

Samenkomst aan de Kloster hof om 16.30 u.
We carpoolen en komen terug rond 23 u., dus thuis rond
24 u. (tenzij onderling anders wordt afgesproken)

Kostprijs: € 18 (sauna) + € 5 (chauffeur)




Badkleding, badjas, handdoek en slipper s zijn ver plicht!
Je mag dit zelf meebrengen;
Je kan deze ook huren tegen volgende tarieven: badjas (€5),
1 badhanddoek (€4), slippers (€4,5) maar die mag je houden.
 Er is ook een mogelijkheid om ter plaatse wat te eten en te drinken op eigen kosten en dit tot 21.00 uur
 Inschrijven voor 20 maart via mail naar
bergmans.marita@telenet.be of 0499/46 78 26
PS. Wie wil rijden mag zich opgeven zodat we dit vooraf weten.
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Knutselen met kinderen
voor Pasen
Wanneer:

Op woensdag 29 maart van 14.00 tot 16.00 uur

Waar:
Kostprijs:

in de Klosterhof
€ 2 per kind

Voor wie:

voor alle kinderen vanaf 5 jaar tot 12 jaar

Meebrengen: kledij aandoen die vuil mag worden of een schort
meebrengen, een plastiek om de tafel te beschermen (vb. vuilniszak)
en een zakje of doosje om de gemaakte stukken in mee te nemen.
Ouders of grootouders mogen meekomen om te helpen maar is niet
noodzakelijk daar er helpers aanwezig zijn.
Inschrijven:
bij Els Mertens 0479/42 37 82 of
tom.willekens110@telenet.be
(Dit zijn enkele voorbeelden, maar het kan ook iets anders worden)
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