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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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Veilig op een veilige fiets
We worden vaak geconfronteerd met tragische ongevallen van kwetsbare weggebruikers: jongeren, maar ook oudere fietsers.
Vlaanderen telt jaarlijks ongeveer 400 verkeersdoden.
Onderzoek bevestigt dat menselijk gedrag de belangrijkste oorzaak is
bij verkeersongevallen. Een veiliger verkeer begint met veilige weggebruikers. De veroorzakers van een ongeval zijn meestal gewone
mensen die een fout maken, geen veelplegers of wegpiraten. Vertrouwen op onze eigen ervaring en inzichten blijkt soms onvoldoende.
Gemiddeld één keer per dag heeft dat fatale gevolgen.
Met deze activiteit willen we fietsers op een laagdrempelige manier
duidelijk informeren over de verkeersregels die hen aanbelangen en
wat veilig fietsen en een veilige fiets juist inhouden.
De activiteit ‘Veilig op een veilige fiets’ toont hoe je je als fietser
veilig en volgens de verkeersregels op de weg moet gedragen,want
dat is een belangrijk aspect van verkeersveiligheid.
Daarnaast moet je fiets ook in orde zijn, want een veilige fiets is een
must. Je laten zien en gezien worden is dus de boodschap!
Meer dan redenen genoeg om deel te nemen aan onze activiteit
‘Veilig op een veilige fiets’, een workshop van twee uur.
Eerst testen we met een korte quiz de kennis van de verkeersregels
als fietser.
Dan is het tijd om de belangrijkste en ook de nieuwe verkeersregels
even van dichterbij te bekijken en een aantal verkeerssituaties onder
de loep te nemen. Veiligheid staat steeds voorop: we besteden ook
de nodige aandacht aan wat een veilige fiets is en hoe je als fietser in
het verkeer zichtbaar moet zijn.
Tot slot zoomen we wat dieper in op het thema : fietsen met een
elektrische fiets.
We beschikken over een lesgever van het VSV(Vlaamse Stichting
Verkeerskunde) met de nodige vooropleiding die deze workshop in
goede banen leidt en al je vragen over fietsveiligheid beantwoordt.
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Verkeersveiligheid is een zaak van iedereen: zowel jong als oud neemt
weleens de fiets : ouders met jonge fietsers, fietsers die in groep eropuit trekken, senioren die graag een rustig fietstochtje maken of overwegen een elektrische fiets te kopen.
Iedereen welkom !!!
Doe de test :
1. Wat is een fietsstraat?
a. Een straat waar enkel fietsers toegelaten zijn.
b. Een straat waar enkel fietsers en bromfietsers toegelaten zijn.
c. Een straat die ingericht is als fietsroute, maar waar ook auto’s
toegelaten zijn.
2. Hebben fietsers die aanstalten maken om over te steken op een
fietsoversteekplaats voorrang op de andere bestuurders?
a. Neen.
b. Ja.
c. Ja, op voorwaarde dat ze hun arm
uitsteken om hun voornemen
kenbaar te maken

3. Mag je met je auto rijden, stilstaan of parkeren op een fiets
suggestiestrook?
a. Ja.
b. Nee.
c. Alleen binnen de bebouwde kom.
4. Auto A is gestopt. Fietser C en auto B naderen het kruispunt.
In welke volgorde mogen deze bestuurders
het kruispunt oprij den?
a. A – C en B samen
b. C en B samen – A
c. C – A – B
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Knutselen met Lut: spijkerkunst
Groote van het te maken stuk = 40 op 50 cm.
Wanneer:
woensdag 14 maart 2018 om 19.30 uur
Waar:
in de Klosterhof, max. 15 personen
Meebrengen: kleine hamer, potlood, meetlat en eventueel een klein
tekstje om erop te zetten (Lut heeft er ook bij)
Kosten: € 15 voor leden (incl. lesgeld, materialen en een drankje)
€ 20 voor niet-leden
Inschrijven bij één van onderstaande bestuursleden:
Suzy
Annie
Marleen
Marita

:
:
:
:

0494/60 11 00
0496/50 09 15
0486/77 95 38
0499/46 78 26

berkmans_suzy@hotmail.com
anniemannaerts@hotmail.com
bloemen.marleen@telenet.be
bergmans.marita@telenet.be

Verwenactiviteit: naar de sauna!
Een bezoek aan de sauna is een weldaad voor uw huid en ontspannend.
Waar:
bij “La Nostra Vita” - www.lanostravita.be
Turnhoutsebaan 244
3294 - Molenstede
Wanneer: Op woensdag 21 maart 2018 van 16.15 tot 24.00 uur
Vertrek: Samenkomst aan de Klosterhof om 16.15 u.
We carpoolen en komen terug rond 23 u., dus thuis rond 24 u.
(tenzij onderling anders wordt afgesproken)
Kostprijs: € 20 (sauna) + € 5 (chauffeur)
 Badkleding, badjas, handdoek en slippers zijn verplicht!
(meebrengen of huren ter plaatse))
 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 26PS.
Wie wil rijden mag zich opgeven zodat we dit vooraf weten.
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Menu’s voor 2018 zijn nog steeds € 6,5 per persoon
op DINSDAG
menu:

Locatie:
Tijdstip:
Maaltijd:

21 maart 2018

erwten-groentesoep
witloofrolletjes met ham en kaassaus
puree
nagerecht: rijstpap
in de Klosterhof
deuren open om 11.30 uur
begint om 12.15 uur

Voorverkoopadressen:
Kaarten te koop van 1 tot 19 maart 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!

Oplossingen test "Veilig op een veilige fiets":
(antwoorden: 1/C, 2/A, 3/A, 4/C)
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