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Après Ski Party

Volgende afspraak: 16 februari 2019
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KWBuurtkwis

Saint Patrick’s Day Event
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Kaas en bier avond
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Pompoenenwedstrijd!
Denkt u dat uw pompoen de grootste
is van Kattenbos?
Breng dan uw pompoen op zondag 7 oktober
om 14.00 naar de Klosterhof
en win een leuke prijs.

Tot 7 oktober !
Voor meer informatie;
zie website KWB of email lucvanbael@telenet.be
Half april:

Pompoenzaadje planten in pot

Eind april:

Plantje uitplanten

Beschermen tegen nachtvorst

Blad 4 groeirichting
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Wat komt.
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Parochie Kattenbos
Voettocht Scherpenheuvel
zondag 13 mei
De voettocht naar Scherpenheuvel gaat door op zondag 13 mei.
We vertrekken in de nacht van zaterdag op zondag om 01.00 u aan de
parking van taverne “De vijf linden” op Kattenbos.
Eric Drees staat daar met zijn VW-busje waar we onze rugzakken in
kwijt kunnen. Bij pech onderweg kunnen we steeds op hem rekenen.
We wandelen tegen een rustig tempo en we zijn dan, als alles wat
meezit, omstreeks 9.30 -10.00 u in het ontmoetingshuis de Pelgrim te
Scherpenheuvel.
Daar is gelegenheid om te douchen en men kan er ook een broodje bestellen. Indien je een broodje wenst, gelieve hiervoor ten laatste vrijdag11 mei een seintje te geven aan Jean Aerts (0497-215484)
of Willy Daems (0497-177477)
Om 11.00 u worden wij in de Mariahal verwacht om de eucharistieviering bij te wonen.
We raden de deelnemers die niet te voet terug naar Kattenbos willen
wel aan om afspraken te maken om thuis te geraken.
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Dienstencheques
U wenst hulp in het huishouden?
Wacht niet langer en doe beroep op een huishoudhulp met dienstencheques. Dit is niet alleen voordelig voor u, maar het heeft ook allerlei
voordelen voor uw huishoudhulp.
Dit is niet enkel voor uw huishouden maar u kan ook beroep doen op
hulp om bij u thuis te komen koken via dienstencheques.
Voordelen voor u als particulier:
Voordeel via de personenbelasting:
Een dienstencheque kost 9 €. Alle gebruikers krijgen echter 30% korting via de personenbelasting..
Voor meer informatie:
http://www.dienstencheques-vlaanderen.be/

Uw huishoudhulp is verzekerd via onze firma:
De huishoudhulp is verzekerd bij een arbeidsongeval en/of een woonwerkongeval.
Eventuele schade veroorzaakt door uw huishoudhulp word vergoed
door onze Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering. Hierbij is wel
een franchise van toepassing.

Uw huishoudhulp is legaal tewerkgesteld.
Uw huishoudhulp kan een sociaal statuut opbouwen.

Wij bieden tijdelijke vervanging aan:
Wanneer uw huishoudhulp ziek is of verlof heeft, bieden wij u tijdelijke vervanging aan.

Tijdelijk uitstellen van onze diensten:
U heeft de mogelijkheid om onze diensten tijdelijk uit te stellen gedurende uw vakantie. (uiteraard met een beperking)

Verplaatsingskosten:
De verplaatsingskosten voor de huishoudhulp nemen wij voor onze
rekening.

Geen extra kosten:
U betaalt bij ons geen inschrijvingsgeld en geen extra administratiekosten.
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U wenst te werken als huishoudhulp?
Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe mensen, dus wacht niet langer en
maak een afspraak voor een sollicitatiegesprek. Gelieve uw cv mee te
brengen naar uw afspraak.
Voordelen voor u als huishoudhulp:
Arbeidsovereenkomst:
Als huishoudhulp in het kader van het dienstencheque-systeem, tekent
u een arbeidsovereenkomst conform met de wet en heeft u recht op een
loon volgens de officiële barema’s van de betrokken sector.

U ontvangt een contract onbepaalde duur na 3 maanden

U heeft recht op:
- verlofdagen
- verlofgeld
- een gewaarborgd loon bij ziekte
- een verzekering tegen arbeidsongevallen
- een verplaatsingsvergoeding
- een eindejaarspremie
- werkkledij + werkschoenen

Opbouw pensioen:
De verrichte arbeid telt mee voor de berekening van uw pensioen.

U kiest voor een groot deel zelf :
- de dagen en uren waarop u wenst te werken

de regio waarin u wenst te werken


De dienstencheque is een betaalmiddel waarmee je een werknemer
van een erkende onderneming kan betalen voor huishoudelijk werk.
De toegelaten activiteiten zijn nauwkeurig omschreven. Het gaat om
werk in de privésfeer bij de gebruiker thuis of buitenshuis: onder meer
schoonmaken, wassen, strijken en boodschappen doen .
Voor meer info komt er een gespreksavond over reilen en zeilen van
de dienstencheques in een van de volgende maanden en dit door een
erkende dienstencheques kantoor .
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Menu’s voor 2018 zijn nog steeds € 6,5 per persoon
op DINSDAG

17 april 2018

Menu:

broccolisoep
Vidé met frieten en een slaatje
nagerecht: een 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 15 april 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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Is jou fiets al gemerkt?
Zo niet, kom dan in april naar een Lommels wijkrestaurant en vergeet
zeker je fiets en je identiteitsbewijs niet!
Terwijl jij geniet van een lekkere maaltijd en een gezellige babbel,
registreert de Gemeenschapswacht jouw fiets gratis.
Kattenbos:
Lutlommel:
Kerkhoven:

dinsdag 17 april (tussen 12.00 en 14.00 uur)
dinsdag 24 april
donderdag 26 april

Knuffels voor levensloop 2018!
Heb je soms knuffels liggen waar niemand nog mee speelt en waar
je graag vanaf wil?
Gooi ze dan niet zo maar weg maar geef een seintje op
0499/46 78 26 en wij komen ze voor jou ophalen.
Deze knuffels worden dan gereinigd en hersteld indien nodig en
daarna mooi verpakt.
Tijdens de volgende levensloop Lommel vind je bij de stand van
FEMMA de grabbelton of het rad waar de kids dan deze mooie
knuffels kunnen winnen en de opbrengst gaat volledig naar levensloop!
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Lentefeest
Wanneer: op woensdag 25 april 2018
Waar:

in de Klosterhof om 19.30 uur

Kosten:

€ 10

Inschrijven: voor 20 april 2018 bij één van onder staande kernleden
Programma :
Onthaal
Gezellig samenzijn
Etentje
Toneel gebracht door eigen kernleden
Koffie en lekkernij
Slotwoord
Voor meer info kan je contact opnemen met :
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
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