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Help mee
bloembollen en
vaste planten te
zetten
Op 7 locaties in Kattenbos
starten we na eind
september samen met de
Eymardschool en
De Schommel
Doe mee en geef je op via
www.kwbkattenbos.be

Koop nu vóór 21 mei
je eigen
biobloembollenpakket
en lok vlinders naar je tuin!
Biologische bloembollen
geven geen pesticiden door
aan de vlinders.
- 20x narcissen
- 5x prairielelies
- 10x vossedruifjes
- 20x mix van krokussen
samen voor € 10 te bestellen
www.kwbkattenbos.be

Een organisatie van KWB-Kattenbos

Kattenbos
hotspot voor
zeldzame vlinders
DE start van een natuurvriendelijk
beheer, om zeldzame vlinders extra
voedsel aan te bieden, gebeurt na eind
september.
Het planten en inzaaien vindt plaats
rond de Vlinder (molen), een klein
stukje van het plein voor de 5 Linden,
aan de elektriciteitscabine op de
kruising Oude Diestersebaan en Hoog
Kattenbos, op de Knapenhoef en aan
het kerkhof. Daarnaast zullen we aan
de Basisschool De Schommel en de
Eymardschool, vaste planten en
bloembollen planten samen met de
leerlingen.

Maak in je tuin een mooi
vlinderplekje met het gemengd
bloembollenpakket. Biologische
bloembollen slaan geen pesticiden op
en geven ze dan ook niet door aan de
insecten die ze bezoeken.
Het pakketje, goed voor 2 m²,
bestaat uit 20 Narcissus jonquilla
'Sailboat', 5 Camassia leichtlinii
caerulea, 10 Frittilaria uva-vulpis en
20 mix van Crocus.
Doe mee en bestel vóór 21 mei via
www.kwbkattenbos.be

verplaatst naar 28 augustus 2021
Door het covid-19 virus kunnen we helaas dit jaar de veiligheid van jullie niet garanderen.
Schlagerbos 2021 gaat door op zaterdag 28 aug 2021 !!!
Dezelfde artiesten nl. Willy Sommers, Sam Gooris en DJ Maarten Vancoillie gaan ervoor zorgen
datdeze editie in 2021 onvergetelijk gaat worden.
Zij die reeds een "early bird" ticket hebben gekocht, deze blijven geldig ook in 2021 en moeten dus
niet worden teruggebracht.
Zij die een terugbetaling van hun tickets wensen kunnen dit aanvragen door de tickets in een
omslag te steken, samen met je rekening- en telefoonnummer (zodat we je eventueel kunnen
bereiken). Deze omslag drop je veilig in de brievenbus op Hoeverstee 16 in Kattenbos. Je geld zal
overgemaakt worden.
Voor alle vragen secretaris@kwbkattenbos.be

Molenfeesten verplaatst naar 30 mei 2021

