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Wat voorbij is.

Samenaankoop stookolie 4 juli
Voor deze aankoop werden 12 leveranciers aangeschreven om een
prijsopgave te doen.
Van 7 leveranciers kregen we een offerte binnen :
Beets
€ 0,4499/L
Vanden Dungen en Comfortenergy € 0,4540/L
Verkoyen
€ 0,4549/L
Convens
€ 0,4589/L
Proxifuel
€ 0,4600/L
Bouts
€ 0,4782/L
De dagprijs was € 0,5508/L , met de prijs van firma Beets (€ 0,4499/L)
deden we dus een uitstekende zaak, zomaar eventjes een korting van €
0,1009/L.
In totaal werd er 133550 L besteld door KWB Kattenbos en Balendijk,
1450 L méér dan vorige aankoop.
KWB Kattenbos : 70 leden voor 110300 L (2950 L meer dan vorige
aankoop.)
KWB Balendijk : 14 leden voor 23250 L ( 1500 L minder dan vorige
aankoop).
Een gemiddelde van afgerond 1590 L per deelnemer.
Mooi is ook dat de laagste inschrijver een firma uit Lommel zelf was.
Nu de citernes weer gevuld zijn kan iedereen met een rustig gemoed
de winter afwachten en hopelijk wordt die niet te koud.
Mijn dank aan Rudi Lemmens voor de hulp bij de verkoop.
En noteer alvast deze datum in uw agenda :
zondag 3 december 2017 voor onze volgende samen aankoop.
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Pop-Up Café
van zaterdag 2 september
Nog erger als een café zonder bier is helemaal geen café.
En dat is tot op heden nog steeds zo op Kattenbos.
Als KWB proberen we nu al voor de derde keer deze lacune op te
vullen door de organisatie van een jaarlijks Pop-up café. We weten
het, een pleister op de wonde maar toch bevredigend.
Voor deze bijzondere gebeurtenis mochten we de hal van grondwerken Berkmans even gebruiken, waarvoor onze dank. Hieronder een
impressie van de makeover.
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De plezanten
hof
UPDATE
In april zijn enkele vrijwilligers van onze KWB gestart met het
meewerken in de plezanten hof. Het is een project van vzw de Biehal, met steun van de Koning Boudewijnstichting.
Elke maandagvoormiddag komen Rudi Lemmens, Medard Verstraeten, Rony Duchesne, Rudi Lemmens, Jean Pauwels, Daniël Put en
Jean Aerts met nog enkele medewerkers van de Biehal samen om in
de hof van het vroegere klooster te werken.
We mogen zeggen dat we heel wat kunnen oogsten
hebben. Onze opbrengst mag echt gezien worden:
we hebben ondertussen om en bij 1000 courgetten,
meer dan 250 kroppen salade, een 250 kg aardappelen, ajuin, bonen, kilo’s prei en nog veel meer selder geoogst.
Het is ook echt goede grond om te hovenieren en dat is heel zeker te
danken aan broeder Eymard die vele jaren lang deze grond vruchtbaar heeft gemaakt. Er staan nu nog heel wat groenten zoals prei,
selder, verschillende koolsoorten en pompoenen die de komende weken kunnen geoogst worden.
Deze groenten gaan integraal naar de horeca van vzw de Biehal.
Daar worden ze door hun medewerkers
schoon gemaakt en versneden. Ze gebruiken ze voor verse soep, belegde
broodjes en maaltijden in de broodjesbar
en in hun sociale restaurants.
Niet alleen onze oogst is geslaagd maar
ook het opzet van het project binnen de
oproep ‘buurten op de buiten’ van de
Koning Boudewijnstichting.
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Wat komt.

Fotozoektocht !
Vanaf 1 mei wordt de KWB-fotozoektocht gelanceerd via de website
http://www.kwbkattenbos.be/
Je kan alle info: reglement, deelnameformulier, wegbeschrijving en
foto’s downloaden via de bovenstaande link.
Kostprijs: € 2,00 per antwoordformulier.
Deze fotozoektocht zal starten aan het station en eindigt bij parochiezaal de Klosterhof.
Het is de bedoeling om de 26 foto’s in juiste volgorde te plaatsen. De
foto die je als eerste tegenkomt op het parcours krijgt dus nummer 1
enz...
We sluiten de fotozoektocht af op 30 september. Er zijn enkele mooie
verrassingsprijzen te verdienen!
Het is zeker en vast een leuke, leerrijke, uitdagende en alternatieve manier om Kattenbos te verkennen!
Veel plezier!!
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KWB-Badminton
Om al die extra vakantiekilootjes weg te werken gaan we weer van
start met onze badminton.
Haal die badmintonracket van onder het stof en zoek je sportoutfit!

We starten op dinsdag 12 september om 21.00 uur in onze sporthal
op Kattenbos.
Inschrijven kan ter plaatse op dinsdag 12 en 19 september vanaf
20.45 uur.
De jaarbijdrage is € 40,00 ( gelieve gepast geld mee te brengen ) . Je
kan dan tot eind mei, elke dinsdag vanaf 21.00 uur tot 22.30 uur, komen badmintonnen. De verzekering bij sporta is ook in deze prijs
inbegrepen.
We spelen op recreatief niveau : van beginnelingen tot zij die hopen/
denken er ietsjes meer van te kunnen. Iedereen is dus welkom!
Wees er op tijd bij want de plaatsen zijn beperkt.
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Dauwwandeling 22 oktober
Vertrekken doen we om 7uur ’s morgens aan de parking van de vroegere standplaats van de Leyssensmolen, Zandstraat.
Halfweg, na ongeveer 6 à 7 km, houden we een halte voor een
heerlijke koffiekoek met een tas thee of koffie.
De totale afstand is om en bij de 12 à 14 km en we zijn tegen de
middag een stuk wijzer over het dierenrijk in ons Kattenbos.

Wat kan je zoal verwachten?




Vroege vogels of dieren die actief zijn in de schemering
Hoe (over)leven de lentevuurspinnen en gladde slangen in Kattenbos
De habitat van andere dieren in de omgeving van Kattenbos

Wie begeleidt ons tijdens deze dauwwandeling?



Pieter Cox, ecologisch projectmedewerker en natuurbeheerder
bosgroep Zuid Nederland
Tip: zijn website www.pietercox.be

Wat breng je mee?




Goed humeur
Verrekijker, fototoestel of smartphone
Wandeloutfit
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Yee Ha, voor ons kwb-gezinsweekend editie 2018 zijn we er weer in
geslaagd om voor jullie fantastische jeugdherberg uit te zoeken.
Ditmaal gaan we, althans wat de locatie betreft :-) , de sportieve toer
op.
Wij zijn in Echternach bij Luxemburg gestrand.
Dit sporthostel is gelegen langs het meer van Echternach en vormt de
ideale uitvalsbasis voor leuke uitstapjes te voet of met de fiets. Ook de
omgeving rond de accommodatie nodigt volop uit tot ontspanning en
amusement.
Stip dus het laatste weekend van de paasvakantie van 13 t.e.m. 15
april 2018 al maar aan in jullie agenda !!!
Interesse of gewoon nieuwsgierig?, neem eens een kijkje op
http://youthhostels.lu/de/jugendherbergen/jugendherberge-echternach.
Meer uitleg en info geven we in één van de volgende Kattebellekes.
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Femma’s fietstochtje!
Femma –Kattenbos bezoekt afdeling van Sint-Oda te Lommel.
Wanneer:
maandag 18 september 2017
Vertrek:
om 13 u aan de Klosterhof
Deelname:
€ 2 met Femma pas
€ 4 zonder femma-pas
Info : Marleen Bloemen:

0486/77 95 38
bloemen.marleen@telenet.be

Ps. Bij regenweer verzamelen we met auto’s aan de Klosterhof om
13.00 uur, dus het gaat altijd zeker door!

op dinsdag 19 september 2017
menu:
minestronesoep
vidé met frieten en een slaatje
nagerecht: een ijsje
Locatie: in de Klosterhof
Tijdstip:
deuren open om 11.30 uur
Maaltijd:
begint om 12.15 uur
Meer info bij Marita Bergmans 0499/46 78 26

Elke dag creatief koken
17/10 en 21/11 op deze dagen is er het vervolg van de kookreeks!
Wie zich hiervoor ingeschreven heeft, gelieve de data nog eens te noteren.
Elke les gaat door in de Klosterhof van 19.30 u. tot 22.30 u.
Info bij Lisette Dreesen, tel. 011/55 11 82 of lisette.dreesen@skynet.be>
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