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Wat voorbij is.

Bezoek aan de plezanten hof
Wat bracht het bezoek aan de plezanten hof?
37 geïnteresseerden luisteraars hoe er te werk wordt gegaan.
Van zaadjes tot volwassen planten die geoogst kunnen worden voor de
Biehal. In dit proces komen heel wat stappen voor waar we toch even
moeten bij stil staan.
Zelf de potgrond winnen uit het eigen onkruid. Wieden is elke maandagvoormiddag een terugkomende activiteit voor het enthousiaste
team van een 8-tal JONG gepensioneerden uit Kattenbos en niet alleen
KWB-ers van Kattenbos.
Een Egyptenaar die al 6 jaar in Lommel woont wil er zijn taalkennis
van het Nederlands verfijnen en groene vingers krijgen. De nieuwe
serre die er via de Koning Boudewijnstichting kwam stond nog vol
met 2 soorten tomaten en daartussen pronkten ook nog eens paprikaplanten. Buiten op de 30 are grote hof waren de 1000 kg aardappelen
al geoogst. Selderij was er in de gebruikelijke soorten: witte, groene en
knolselder. Daarnaast was er porei en verschillende soorten sla te zien.
Venkel lukte dit jaar prima. De kolen daarentegen werden langs alle
kanten belaagd door slakken en duiven. Traditioneel stond een stuk
tuin in functie van de oogst van pompoenen en courgettes. Deze ook in
verschillende soorten: groene, gele, kastanje, butternut. De pompoenen
die moeten meedingen voor de dikste op 7 oktober vallen niet super
uit. Reden daarvoor is dat we ecologisch tewerk gaan, d.w.z. geen
meststoffen van chemische samenstellingen. Onze groenten moeten
het doen met de water, zonneschijn en de liefdevolle behandeling van
de vrijwilligers.
Zonnebloemen, stinkers en andere bloemsoorten trekken bijen aan en
houden soms ongedierte weg.
Aan het sociale karakter van dit initiatief zullen we moeten blijven
werken: de samenwerking tussen doelgroepmedewerkers van vzw De
Biehal, buurtwerking Kattenbos (via KWB) en de Eymardschool.
We zagen dat ze op de goede weg zijn!
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House- en heartwarming
bij Sint-Vincentius Lommel

Na het boeiend tuinpraatje over de patatten en tomaten op een roe van de
werkmensen uit de Plezanten Hof trapten we naar de nieuwe stek van SintVicentius in de Norbert Neeckxlaan.
Wij werden zeer vriendelijk ontvangen met hapje en een drankje.
Zoals jullie waarschijnlijk wel weten houdt deze vrijwilligersvereniging zich
belangeloos bezig met hulpverlening aan armen en minderbedeelden, onder
meer door het verdelen van voornamelijk voedsel maar soms ook van kleding en andere basismiddelen.
Sinds mei dit jaar hebben ze van de Stad Lommel in het Huis van de jeugd
een geweldige locatie ter beschikking gekregen. Een hele vooruitgang in
vergelijking met hun vorige huisvesting in de kapel van de Eymardschool.
Buiten ('s winters in de kou) aanschuiven behoort dus voorgoed tot het verleden. Nu kunnen ze in alle sereniteit binnen hun beurt afwachten terwijl de
kinderen zich ondertussen in de speelruimte bezighouden. Wat meteen opvalt
als je binnenkomt is de lange rij stoelen en de winkelkarren in de gang. Iedereen wordt dus één voor één geholpen volgens een wel bepaald stramien,
noodzakelijk volgens de hulpverleners om een vlot verloop te garanderen.
Hoe gaat dit nu in z'n werk:
Het is het OCMW van Lommel dat bepaalt wie er beroep mag doen op SintVincentius, zij zijn tenslotte het beste op de hoogte van de situatie. Bij goedkeuring ontvangen de behoeftigen een bewijsdocument.
Met dit document kunnen ze zich dan één maal per maand aanmelden in de
Norbert Neeckxlaan.
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Aan de ingang zit een vrijwilliger die aan de hand van een lijst controleert of men recht heeft op ondersteuning. Tegelijkertijd wordt geïnformeerd naar de algemene toestand van de persoon (= sociale controle) en of er nog andere dingen zijn waar men hulp kan bieden.
De eerste keer krijgen ze niet enkel eten en drinken maar ook een basispakket met enkele hygiënische producten zoals : zeep, tandpasta, ...
De voedselpakketten worden op voorhand door de hulpverleners in
plastieken bakken klaargezet. Ze zijn naargelang hun gezinssituatie
gevuld met allerlei levensnoodzakelijk producten zoals : melk, water,
brood, conservenblikken ... en vooral levensmiddelen die zich makkelijk bewaren.
Het is niet zo dat er artikelen worden meegegeven waarvan de versheidsdatum verstreken is. Ook Sint-Vincentius is onderworpen aan de
voedselveiligheid en wordt hierop regelmatig gecontroleerd.
Verse groeten en vlees behoren ook tot het assortiment en worden samen met nog andere producten bewaard in twee enorme diepvriezers.
Voor de rest ziet het lokaal eruit als een echte winkel, er zijn zelfs
winkelkarren beschikbaar. Dit is uiteindelijk ook de bedoeling : de
mensen het gevoel geven dat ze echt gaan winkelen en daarom betalen
ze ook één symbolische euro per winkelbeurt, het is dus niet geheel
gratis.
Tijdens de gebruikelijke feestdagen : met Kerst, Pasen, Sinter-Klaas,
... wordt er steeds voor een extra attentie gezorgd.
Waar haalt Sint-Vincentius hun marchandise ?
Het gros wordt door de vrijwilligers eenmaal per maand met de
vrachtwagen opgehaald aan de voedselbank in Hasselt.
Ook van lokale handelaars bakkers, slagers, ... ontvangen ze overschotten. Zelfs Europa doet een duit in het zakje, hiervan krijgen ze
bijvoorbeeld melk en bloem.
Voorts ontvangen zij financiële giften die uiteraard goed besteed worden.
Kort samengevat: een leerrijke avond waarin de hulpverleners ons
meer inzicht gaven in het doel, de geschiedenis en de werking van
Sint-Vincentius. Ze hebben met enige trots hun nieuwe winkel (-:
laten zien en ons een kijkje achter de schermen gegund.
We hebben gezien dat er toch heel wat bij komt kijken: voedsel halen,
alles opbergen, herverpakken in kleinere hoeveelheden (vb. kaas snijden), klaarzetten in bakken, mensen begeleiden ...
Heb je dus nog wat vrije tijd en wil je deze zinvol invullen richt je dan
tot Sint-Vincentius (contactpersoon : Toon Vanduffel 011/543081).
Van harte welkom.
Bedankt Sint-Vincentius Lommel, jullie zijn goe bezig !!!
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Pop-Up Café September 2018
Talloze mensen van voornamelijk Kattenbos alsook buiten Kattenbos
waren afgezakt naar het Pop-Up Café. Enkelingen vonden de moed
om de woeste stier trachten te bemeesteren, voor de ene lukte dat wat
vlotter als voor de andere.
Vreemd genoeg werd er meer moed gevonden
naarmate de avond vorderde. De andere vonden
hun gading in een gezellige babbel, een drankje
en hapje en zelfs in een danspasje.
Sowieso was het een zeer fijne avond voor iedereen!
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BLAUWTJE BEVLINDERT
KATTENBOS
Vrijdag 22 september werd op de vroegere locatie van de molen van
Kattenbos een nieuw landmark ingehuldigd. Vijf muzikanten van de
Nieuwe Harmonie zorgden voor een verfijnde sfeer en of het nodig
was op deze eerste herfstdag.
De 4 feesttenten van KWB Kattenbos en Curieus deden hun dienst. En
de opkomst was meer dan verwacht, zeker 150 inwoners van Kattenbos en omgeving wilden erbij zijn.
Onze burgemeester schetste een beeld over de evolutie onze stad naar
een vlinderstad. Geloof het of niet maar het overtal aan konijnen op
het industriegebied Kristalpark noopte tot een andere aanpak en zo
werden de groenzones daar met vlindervriendelijke bloemen ingezaaid.
De kunstenaar Will Becker die ook het belevingspad rond de 4 fasen
in het leven van een vlinder realiseerde kreeg uiteindelijk de voorkeur
van de kunststichting Charlotte van der Seijs om op de oude, lege, geamputeerde site van de Leyssensmolen iets nieuws met een vlinder te
creëren. Blij was hij, de kunstenaars en ook alle aanwezigen met zijn
BLAUWTJE.
Wij als KWB Kattenbos hebben altijd positief meegewerkt om zowel
met de nieuwe plaats van de molen en de aankleding van deze omgeving iets fijn te maken voor de buurt.
Daarom blijven we ook ijveren om rond het Blauwtje rustbanken en
een verzorgde look te bekomen en tevens het rolstoelen pad terug begaanbaar te krijgen, want er zijn middelen voor voorzien, Spijtig dat
we daar nog even moeten op wachten.
Maar er is ons beloofd dat er aan gewerkt wordt. We blijven het opvolgen voor ons Kattenbos.
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Wat komt

Creatief met Paletten
Donderdag 18 oktober-19.00 h
Met een beetje creativiteit kan je met oude paletten werkelijk de
meest briljante dingen maken. Op deze avond kan je alvast van start.
Op de website vind je enkele ideeën van de mogelijkheden die er zijn.
Heb je zelf een leuk idee laat het ons weten als je je inschrijft via de
website.
Kostprijs:
10 Eur / 15 Eur voor niet leden
Inschrijven:
via website
Beperkt aantal inschrijvingen: 12 man
Locatie:
Bakhuisstraat 2
Meebrengen: schroefmachine
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Alles begint met water
15/11/2018 20.00u

Drinkwater stroomt uit onze kraan: we staan er niet meer bij stil.
Enkele generaties geleden was dit nog anders: toen gingen onze moeders water halen aan de dorpspomp. Waar komt dit water nu vandaan?
Wie levert dit water? Hoe is de drinkwatervoorziening in Vlaanderen
tot stand gekomen en georganiseerd? Hoe is de prijs die we betalen
samengesteld? Hoe komt het dat de prijs serieus gestegen is?
Onder begeleiding van Protos zoemen we tijdens deze infosessie ook
in op de wereldwaterproblematiek. Wat is de watercyclus? Wat zijn de
mondiale wateruitdagingen? Wat is de invloed van de klimaatverandering op de watercyclus? Wat is direct en indirect watergebruik? Hoe
groot is onze watervoetafdruk? En wat kunnen we daar zelf aan doen?
Kom het ontdekken in de zaal Klosterhof
Toegang: 2€ - niet leden 4€
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Let’s
Cook
Wanneer:

maandag 19 november en donderdag 13 december

Waar:

De Klosterhof

Uur:

19.00 uur

Prijs:

deelname in de kosten (€ 15-20)

Meebrengen:

mesje, handdoek en schort

Inschrijvingen:

via website KWB (deelnemers beperkt)
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Aan alle brave kinderen…
Mijn pakjespieten, bakpieten en inpakpieten gaan weer drukke tijden
tegemoet terwijl mijn spiekpieten nog steeds druk in de weer zijn.
Zij zijn alvast bij jouw thuis komen kijken of jullie braaf zijn geweest, steeds hebben geluisterd en alles goed hebben opgeruimd…
Ik ben heel benieuwd naar wat de spiekpieten te vertellen hebben.
Natuurlijk ben ik ook benieuwd naar jullie spannende verhalen:
- van school, sportvereniging, hobby’s…
- nieuw geleerde kunstjes, talenten
- een geheimpje kan de Sint altijd goed bewaren
Wil je dat we je huis niet voorbij rijden op 30 november 2018?
Stuur dan een mail voor 26 november 2018 naar
elkeklaps@hotmail.com met jullie naam, adres en telefoonnummer.
Zorg jij alvast voor een mooie tekening? Wie weet zit er wel iets
lekkers in mijn zak!

Voor meer info:

Rob Caers 0477/13 26 16 - 0495/ 57 80 79
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Samenaankoop stookolie
Beste KWB’er,
Op zondag 2 december 2018 is het weer zover.
Na een zomer met extreme temperaturen moeten we afwachten wat het
deze winter wordt.
Wil je er warmpjes bijzitten aanstaande winter dan is dit het moment
om uw stookolietank weer aan te vullen.
Zoals altijd bedingen wij een uiterst gunstige prijs bij onze leveranciers.
Wij verwachten u tussen 10.00 – 12.00 uur in de Klosterhof om uw
bestelling te doen.
Volgende gegevens worden gevraagd:
1.
Adres, huisnummer = belangrijk
2.
Telefoonnummer of GSM
3.
E-mail adres
4.
Ton: - bovengronds - ondergronds – kelderinhoud
- Ton voorzien van overvulbeveiliging (fluitje)
5.
Groene dop : controleer a.u.b
- datum
- SV-nummer
6.
Minimumbestelling : 1000 liter
7.
Contante betaling
Zoals gebruikelijk wordt de verkregen prijs op vrijdag uitgehangen in
de Klosterhof.
Bestelformulieren beschikbaar in lokaal op zondag.
Tot dan.
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Speelgoedbeurs en
tweedehandskinderkledingsbeurs
Femma-Kattenbos richt voor de 14de maal een speelgoed- en tweedehandskinderkledingbeurs in.
Iedereen die bruikbaar speelgoed en/of kleding heeft kan op deze beurs
terecht om zijn spullen te verkopen.
Deze beurs gaat door in de Klosterhof op
zaterdag 13 oktober 2018 van 14 u tot 16 u
Elke deelnemer betaalt per gebruikte tafel en per kledingrek.
De standen kan je klaar zetten vanaf 13 u.
Om deel te nemen moet je inschrijven voor 10 oktober 2018 bij :
Berkmans Suzy : berkmans-_suzy@hotmail.com of 0494/60 11 00
De inkom is gratis!
Iedereen van harte welkom!

Dinsdag 16 oktober 2018
menu:
locatie:
tijdstip:
maaltijd:

kervelsoep
kalfsbrood met bruine saus, boontjes en puree
tiramisu
in de Klosterhof
deuren open om 11.30 uur
begint om 12.15 uur

Voorverkoopadressen: Kaarten te koop van 1 tot 13 oktober bij
Supra: Kattenbos 82 A en bij
Apotheek Moonen: Stationsstraat 247
Allen van harte welkom!
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Wij zijn dringend op zoek!
Naar enkele personen die onze vormelingen op Kattenbos willen helpen bij de voorbereiding van hun vormselviering.
Wat houdt dit concreet in: met de jongeren op voorhand in de
kerk een of 2 keer samenkomen om de viering door te nemen,
overleggen met de kinderen wie welke tekst leest, wie wat aanbrengt naar het altaar, de liedjes inoefenen,....
De teksten van de viering, de liedjes enz. zullen bezorgd worden aan
deze vrijwilligers. Uiteraard kunnen zij hier in overleg met de priester/
deken inspraak in hebben.
De eigenlijke catecheselessen doen de vormelingen van Kattenbos al
meerder jaren samen met de vormelingen van Lommel-Centrum en
Heeserbergen. Dit programma is reeds klaar en voor deze taak hebben
ze op dit moment nog de nodige vrijwilligers.
De vormselvieringen op Kattenbos zelf gaan door op zondag 19 mei
2019 om 09.00 h voor de vormelingen van de Eymardschool en om
11.00 h voor de vormelingen van de Schommel. Dit is ook op hetzelfde moment in Lommel - Centrum en Heeserbergen.
Deze datums liggen al van vorig jaar vast en kunnen dus niet meer gewijzigd worden. (verschillende ouders hebben o.a. al een zaal vastgelegd)
Het gevolg is dat de catechisten van Lommel-Centrum en Heeserbergen die dag al bezet zijn in hun eigen parochie en niet op Kattenbos
kunnen zijn, vandaar onze vraag naar helpers.
Alvast bedankt en hopelijk vinden we bij Femma enkele dames die
zich hiervoor willen engageren. Voor meer info bellen naar Jean Aerts
0497/21 54 84
Namens parochieteam Kattenbos.
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