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Wat voorbij is.

Mega kinderspeeldag
Zondag 28 januari veranderde de sporthal van Kattenbos in een heuse
kinderspeelstad. Om twee uur gingen de deuren open en kwamen de
eerste kapoenen al aan om zich helemaal uit te leven op een van de 4
springkastelen en het hindernisparcours.
Terwijl de mama’s en de papa’s konden genieten van een drankje of
een stukje taart konden hun kleine bengels zich uitleven in de sporthal.
Ondertussen stroomden de kinderen toe, om drie uur mochten we onze
100ste bezoeker verwelkomen.
Meisjes veranderden in prinsessen of lieten hun haren doen in het professionele kapsalon. Jongens werden omgetoverd tot Spiderman, een
stoere piraat of zelfs een draak.
Ook hadden we aan de creatievelingen gedacht, zij konden een mooie
tekening inkleuren die de kwbbeer graag in ontvangst nam. Het was
een zeer geslaagde namiddag voor jong en oud.
Bedankt aan alle helpende handen. Mercikes Stijn Mannaerts voor het
leveren van de springkastelen en dank je wel Carine en Lesley voor het
openen van het kinderkapsalon en de grime.
Tot volgend jaar.
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Wat komt.

Kattenbos Straffe Buurt
Wat een unieke uitnodiging: MIS ZE NIET
1948 is 70 jaar teruggaan om de start van de parochie Kattenbos mee te
maken.
We hebben beeldmateriaal van vroeger tot nu.
Wie herkent zichzelf of zijn ouders?
Toneel of modeshow: de KAV van vroeger, nu femma kan het allemaal en wie doet er zoal mee?
Ziekenzorg, nu samana viert feest en wie komt er nu allemaal in beeld?
De leiding en leden van de Chiro van vroeger en nu zijn ook present.
Zelfs de gepensioneerden van 30 jaar geleden laten hun beste danspasjes bewonderen. Het familiekoor van Kattenbos bij plechtige gelegenheden op hun best.
En de KWB van Kattenbos mag niet ontbreken: wie deed mee aan de
wijkenkampen tussen de Bieberg, Knapenhoef, Spinnewiel, Katterijen,
Statie en Kikkers.
Krijg je alle straffe “Wedden dat” acts terug te zien van de wijkenkwis
van 1987? Onze treindropping, de pinksterveldloop, de jogging, wandelingen, gezinsfietstochten en -tweedaagsen,… het komt aan bod!
Of herinner je nog de legendarische processie van 1988?
Op donderdag 8 februari om 20.00 h in de Klosterhof komt het tot leven, inkom is gratis. Wees er tijdig voor de betere zitplaats.
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Saint Patrick’s Day Event 2018
In Lommel is Saint Patrick’s Day intussen een traditie.
Lommel is immers de thuishaven van Rustling Cane, een volks- muziekgroep die al bestaat sinds 1969.
Ierse folk heeft altijd het belangrijkste deel uitgemaakt van hun repertorium en al meer dan 10 jaar organiseren ze, samen met enkele
bekende Lommelaars, Saint Patrick’s Day.
Rustling Cane, Bob Nijs, Medard Verstraeten en KWB-Kattenbos
staan ook dit jaar weer klaar voor een Iers feestje met alles erop en
eraan. Het evenement gaat door op vrijdag 16 maart, in het Klosterhof te Kattenbos.
Eigenlijk een dag te vroeg “but who cares”. Bedoeling is dat er duchtig wordt meegezongen want de tekst van de refreinen wordt geprojecteerd.
Dat er ook lustig wordt meegedronken “goes without saying”! Een
gratis snee brood met kipkap of kaas verdrijft de geeuwhonger en
zorgt ervoor dat we het lang volhouden.
We gaan wel rond met een hoed en de opbrengst gaat naar de actie
Levensloop Lommel.
Alle folk- en/of Guinnessliefhebbers: van harte welkom en denk eraan: “Wear green or someone might get pinched!”
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KWB-Gezinsweekend
vrijdag 13 t/m zondag 15 april 2018
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K.V.G Lommel
Kienavond met waardevolle prijzen
Vrijdag 9 Februari 2018 OM 20 UUR
Zaal Het klosterhof
1 reeks: 8 euro
1kleine kaart gratis bij voorverkoop
Deuren open: 19 uur
Tel 011/543799 of brogol@skynet.be
De Katholieke Vereniging Gehandicapten van Lommel
heten u welkom
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Vegetarisch koken
Samen koken wij enkele vegetarische gerechten.
Dit project is een initiatief van 11.11.11- de koepel van de Vlaamse
Noord-Zuidbeweging en provincie Limburg, in samenwerking met de
Limburgse Noord-Zuidorganisaties.
Al proevend, kijkend, spelend en lachend steek je heel wat op over andere culturen en boeiende thema’s zoals eerlijke handel, mensenrechten, armoede en ongelijkheid in het Zuiden of de klimaatproblematiek.
Waar:
Wanneer:
Kosten:
Meebrengen:
Opgelet!:
Inschrijven:

in de Klosterhof
op woensdag 14 februari 2018 om 19.30 uur
€ 5 met femma-pas, € 10 zonder pas.
2 keukenhanddoeken, een aardappelmesje,
schrijfgerief, een snijplankje
maximum 15 deelnemers
bij Marita 0499/46 78 26 of mailen naar
bergmans.marita@telenet.be
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Menu’s voor 2017 zijn nog steeds € 6,5 per persoon
op DINSDAG

20 februari 2018

menu:

minestronesoep
kipfilet met roomsaus
kroketten en een slaatje
ijsje

Locatie:
Tijdstip:
Maaltijd:

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

Voorverkoopadressen:
Kaarten te koop van 1 tot 18 februari 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!
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Op bedrijfsbezoek en shoppen
in Ninove op
dinsdag 3 april 2018!
Programma:
08.00 uur:

13.30 uur:

Vertrek met de bus; opstappen kan op de hoek van de
Bergstraat/Kattenbos of bij café ‘De Mulder’ of bij
apotheek Moonen(achterkant)
aankomst bij Ninia shoppingcenter Ninove (à la
Wijnegem)
tijd voor koffie, winkelen en lunchen.
Bezoek aan een industriële bakkerij ‘La Lorraine’

16.30 uur:

Einde van het bezoek en terug huiswaarts.

09.30 uur:

18.30 uur:

Voorziene thuiskomst!

Praktische info:
La Lorraine is een voedingsbedrijf waar strikte hygiëneregels gelden!
Juwelen zoals oorringen, ringen met steentjes, halskettingen, horloges, armbandjes en piercings laten we niet toe in de productieomgeving.
De rondleiding duurt meer dan 1 uur en er zijn verschillende trappen
dus wie meegaat moet goed te been zijn. Liefst geen open schoenen
dragen en ook geen hoge hakken!
In totaal zijn we een 3-tal uren in de bakkerij (rondleiding, proeven,
overhandigen van attentie enz….)
Kostprijs: € 25 (incl. bus + rondleiding fabriek + proevertjes +
leuke attentie)
Inschrijven EN BETALEN kan tot en met 15 maart 2018 bij:
Marie-Louise Hoeben, Kattenbos 26
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011/54 45 65

