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Wat voorbij is.

Degustatiefietstocht 6 mei 2018
Met 68 enthousiaste deelnemers begonnen we zondagnamiddag 6 mei
onder een stralende zon aan onze Degustatiefietstocht. Na slechts enkele keren trappen bereikten we al onze eerste stopplaats, waar iedereen kon proeven van een artisanaal zandkoekje of rabarbercakeje met
een kopje koffie, thee of fruitsap.
We vervolgen onze fietstocht langs
het ‘Blauwe Meer’ en de ‘Duitse
Militaire Begraafplaats’ richting
het nieuwe vlinderpad. Vlinderkoekjes- en wijn, en Kidibull voor
de allerkleinsten, konden daar uiteraard niet ontbreken!
Volgende halte is de ‘Molen’, waar een vers aspergesoepke met een
bijhorende aspergejenever geserveerd werd. Dat smaakt! En daarmee
is het feest nog niet gedaan aan de ‘Molen’. Voor de kids is er een reuze katapult voorzien (wel bijna 3 meter groot) waar ze met tennisballen
konden schieten: plezier verzekerd!
De rit naar onze voorlaatste stop
bracht ons richting een prachtige
vijver in Gelderhorsten. Opnieuw
was het smullen geblazen met verse wafels en suikerspinnen!
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Alle deelnemers sprongen
een laatste keer op hun fiets
om, via het kanaal, naar een
andere vijver halverwege de
Zandstraat te rijden. In de
idyllische vijver visten de
kids met zelfgemaakte lijnen.

Pannenkoeken en een borreltje advocaat vullen de laatste vrije gaatjes
in de buiken van alle deelnemers.
Resultaat van een mooie mix tussen fietsen, degusteren, enthousiaste
deelnemers en gedreven helpers/organisatoren: een geslaagde activiteit voor jong en oud!
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KWB Kubb tornooi 2018
Hierbij een impressie van hoe 16 ploegen elkaar bekampt hebben op
deze schitterende zonnige dag. Meer foto’s kan op de website terugvinden.
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Te voet naar Scherpenheuvel
zondag 13 Mei
De traditie wil dat we ieder jaar in mei een bezoekje brengen aan Onze
Lieve Vrouw van Scherpenheuvel.
Maar hoe is deze devotie eigenlijk ontstaan ?
We waren van plan om er in deze uitgave een kort stukje over te
schrijven ware het niet dat de drukkosten te hoog opliepen.
Mocht het je toch interesseren dan verwijzen we je graag naar volgende URL http://www.scherpenheuvel.be/nl/bedevaartsoord/
geschiedenis.
Belangrijk om weten is dat alles is ontstaan rond een mariabeeldje
hangend aan een eik.
Ook uit geplogenheid starten we steeds om klokslag 1 uur aan de vroegere standplaats van de molen op Kattenbos.
15 deelnemers vonden het de moeite om uit hun warme nestje te kruipen.Voor de ene was het een bedevaart, voor de andere een sportieve
prestatie, een tocht ter bezinning of gewoon voor de leut.
Het weer zat weer mee, het was zelfs best warm en zoals gebruikelijk
vertrokken we als een vlucht opstijgende eenden, iedereen heeft dan
van alles en nog wat te vertellen.
Het gezapig tempo waarmee we de tocht aangrepen duurde maar tot
onze eerste stop aan de Malou. Vanaf dan werd het tred bepaald door
één ervaren dodentochter en één in spe. Jean Aerts had ze nog ff proberen in te tomen maar zag al snel de zinsloosheid van zijn actie in.
Tot in Ham bleef de groep nog redelijk samen, vanaf Tessenderlo
werd het een horde met twee snelheden en nabij Zichem was het hek
helemaal van de dam. De vlagjes op de toren langs de basiliek werkten
als een rode lap op een stier.
Maar uiteindelijk heeft iedereen het gehaald en werden we met open
armen ontvangen door Eric Drees, onze bezemchauffeur van dienst.
Proficiat !!!!
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Zoals gewoonlijk gebeuren er tijdens zo'n tocht wel één of meerdere
rare dingen en dat was dit jaar niet anders :
Eén van de zeven lichamelijke werken van barmhartigheid (terug te
vinden in het Evangelie volgens Matteüs) werd flagrant met de voeten
getreden. Wat de eerste twee betrof nl. de hongerigen eten geven en de
dorstigen laven stelden er zich hoegenaamd geen problemen maar bij
"de naakten kleden" liep het deze keer grandioos fout.
O.w.v. de nieuwe wet op de privacy noemen we liever geen namen.
Maar volgens ons is ze een beetje familie van Christus maar dan zonder -tus.
Gelukkig waren we net op een plek waar we door penitentie en een
kaarsje absolutie van de zonden konden bekomen.
Het is haar waarschijnlijk al vergeven.
Alle gekheid op een stokje, het was weer dikke koekenbak !!!
Tot volgend jaar.
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Samenaankoop stookolie.
Er werden 13 firma’s gecontacteerd waarvan er 7 een prijsofferte hebben
ingediend :








Bfuel
Comfortenergy
Convens
Sevens NV
Proxifuel Total Limburg
Bouts NV
Bruyninkx-Houtmeyers

€
€
€
€
€
€
€

0,6397/L
0,6469/L
0,6473/L
0,6501/L
0,6505/L
0,6529/L
0,6614/L

De dagprijs op 1/03/2018 was € 0,7529/l voor < 2000 L en € 0,7255/l voor >
2000 l , met de prijs van firma Bfuel (€ 0,6397/l) deden we dus een uitstekende zaak, zomaar eventjes een korting van € 0,0858/l. (85,80 €/ 1000 l).
In totaal werd er 101000 l besteld door KWB Kattenbos en Balendijk, 6400 l
minder dan vorige aankoop in december 2017.
KWB Kattenbos : 55 (in december 58) leden voor 79600 l (3600 l minder
dan vorige aankoop).
KWB Balendijk : 14 (in december 17) leden voor 21400 l ( 2600 l minder
dan vorige aankoop).
Een gemiddelde van afgerond 1464 l per deelnemer.
De vermindering t.o.v van december : minder deelnemers KWB overschakeling naar gas of nog een goed gevulde tank of nog leden die hopen dat de
prijs nog zakt.
Firma Bfuel heeft ook een aanbod voor keuring van de tanks:
€ 80 voor een ondergrondse tank
€ 70 voor een bovengrondse tank
Nu de citernes weer gevuld zijn kan iedereen met een rustig gemoed de winter afwachten en hopelijk wordt die niet te koud. Eerst nog genieten van de
zomer en de vakantie!
Dank aan Philippe voor de hulp bij verkoop.
En noteer alvast volgende datum in uw agenda: zondag 2 december 2018.
KWB Balendijk is dan weer aan de beurt om een ‘goede’ prijs te bekomen
voor onze leden.
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Wat komt

WK Voetbal
RUSLAND
We komen eraan!!

Wat:

WK Voetbal kijken op groot scherm

Waar:

Klosterhof Kattenbos

Wanneer: - Maandag 18/6 : België - Panama om 17u.
- Zaterdag 23/6 : België - Tunesië om 14u.
Let op!! Deze match gaat door in de polyvalente zaal
van basisschool de Schommel, Haardstraat 20
- Donderdag 28/6 : Engeland - België om 20u.

Gratis inkom!!
Deuren gaan 1u voor aftrap open
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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
In samenwerking met
Juni/juli:

Bevruchting pompoenbloem

Juli/Aug/Sept:

Groei volgen

Pompoen goed leggen + ziektes
verhelpen

Bij de concurrentie gaan gluren
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26ste Kattenbosserjogging

Parking-Inschrijving-Kleedkamers :
Terrein Kattenbos Sport –Lommel
Inschrijving :
vanaf 17u00.
Kinderjogging :
€1.
Jogging :
€5.
Start aan de Klosterhof te Kattenbos :
Snoepjesrace:
Kinderjogging ( 800 m) :
Jogging ( 3-6-9-12 km ):

18u15
18u30
19u00

Na afloop is er voor de aangekomen
deelnemers een reuze tombola
voorzien in de Klosterhof.

Organisatie KWB-Kattenbos
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Fietskriebels!

Femma-Kattenbos is gestart op maandag 28 mei 2018 met de wekelijkse fietstochten.
We vertrekken dan telkens stipt om 19.00 u aan de Klosterhof en we
zijn terug tussen 22.00 en 22.30 u, afhankelijk van de afstand en de
pech onderweg. Er wordt aan een rustig tempo gefietst.
De afstand schommelt gemiddeld tussen de 30 en 35 km. Er is telkens
een plas- en drankstop voorzien.
Je betaalt per rit 1,5 € en met je Femma pas slechts 1 €! ( niet-femmaleden zijn niet verzekerd)
Dames met een elektrische fiets gelieve achteraan te rijden, voor de veiligheid.
Wat meebrengen?


fiets in goede staat



streepje zon



gesmeerde kuiten



goed humeur

En wij zorgen voor de rest !!!
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op DINSDAG 19 juni 2018
Menu:

aspergeroomsoep
kalkoengebraad met roomsaus,
kroketten met appelmoes en perziken
nagerecht: mascarpone met speculaas

Locatie:

in de Klosterhof

Tijdstip:

deuren open om 11.30 uur

Maaltijd:

begint om 12.15 uur

Voorverkoopadressen:
Kaarten te koop van 1 tot 19 juni bij
Supra: Kattenbos 82 A en bij
Apotheek Moonen: Stationsstraat 247
Info:

0499/46 78 26 of bergmans.marita@telenet.be

14

Femmatoerke
op Woensdag 20 juni 2018
Fiets je met ons mee naar een gezellig fietscafé?
Schrijf je dan in voor deze jaarlijkse klassieker (van femma Barrier)
Wij zorgen voor 30 km fietsplezier!
 vrij vertrek tussen 18u en 19u
 bevoorrading onderweg
 tussenstop met lekkernij en drankje
start en betalen (5€) aan de Parochiezaal van de Barrier
Vergeet je fluovestje niet!
Inschrijven tot dinsdagmiddag 19 juni bij het fietsteam
Patricia 011/546201 – 0499 425577
Irène 011/543436 – irene.vervaet@telenet.be
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Een warme oproep aan iedereen!
Zuster Fernanda Hannes, zus van Marie-Jeanne Hannes (kernlid Kolonie), is 40 jaar missiezuster in Venezuela.
In de maand mei en juni komt ze met verlof naar België en dat is een
goede gelegenheid om een steunactie voor haar te doen.
Hiervoor organiseren we (i.s.m. verenigingen en andere vrijwilligers
van de Kolonie) op zondag 17 juni in de Kom een gezellige namiddag met vlaai, pannenkoeken, kinderanimatie, wafelverkoop, kinderverrassing, dia reportage over haar missiewerk, ......
Laat je missiehart spreken en kom zeker af. Je bent van harte welkom vanaf 13u30 tot ….
Wie misschien naar Beeldig Lommel gaat, kom dan daarna rustig
naar de Kolonie iets nuttigen.
Alleszins hartelijk bedankt en misschien tot dan!

De redactie gaat op verlof. Hopelijk jullie ook…
Nog een fijn verlof en tot in september!
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