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Wat voorbij is.

Pompoenwedstrijd

Pompoenen, dit is geen lachertje onder de kwekers. Vanaf begin
maart starten de eerste voorbereidingen van het seizoen.
Kweken, grond omploegen en planten in april. De rest is knippen en
water geven aan de plantjes, al dan niet met verschillende strikt geheim gehouden technieken.
In de zomer zie je van alles bij de kwekers, de ene zeult met tonnen
mest, de andere met paraplu’s, dekens en ja zelfs tunnels in tunnels
om toch maar de dikste pompoen te hebben op de weging.
Op de feestelijke dag waren de goden ons weer goed gezind. Wat je
een week daarna niet meer kon zeggen op zondag. De eerste pompoenen werden geladen met de nieuwste voertuigen van de deelnemers en
zochten de weg naar het Klosterhof.
Al snel stonden de mastodonten op hun plaats en kwamen de nieuwsgierige mensen (300 tal) en kwekers kijken. Ondertussen dat de volwassenen een pintje nuttigen konden de kinderen zich goed vermaken
met de kinderspelen.
3

Dit jaar werden er geen kleine kalibers pompoenen meer afgezet om te
wegen. De kleinsten onder ons stelden hun versierde pompoenen met
gepaste fierheid voor. Elk van hun kon met een fijne prijs tevreden
naar huis.
Uiteindelijk kwam de finale in zicht. Het zweet en de zenuwen sloegen alom bij de kwekers en ja bij de laatste pompoen wisten we onze
kampioen van dit jaar. De voorzitter hemzelfde haalde de 2 eerste
prijzen, met 462 en 450 kg. Een dikke proficiat aan Jan; 100 kg meer
dan vorige keer.
Een totaal van 5525 kg was er te bewonderen met gemiddelde van 212
kg. Een dikke proficiat aan alle kwekers en hopelijk tot volgend jaar!
P.S. er is in de wandelgangen al een verhaal dat de eerste kwekers al
volle bak zijn begonnen met aankopen voor de volgende editie.
Kasterlee, wij komen eraan!
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Creatief met Paletten
Een tiental creatievelingen gingen vol moed met een aantal paletten aan de slag.
Ieder had wel een idee over wat hij wenste te maken en schoorvoetend probeerden
ze hun plannen te realiseren al of niet aangemoedigd (en bijgestuurd) door hun echtgenoten.
Met bruut geweld werden de paletten uit elkaar gehaald, van hun roestige nagels
ontdaan en indien nodig op maat gezaagd en krachtig geschuurd.
In bijzonder weinig tijd werd van ruwe planken stoelen, bijzettafels, kruidenrekken
tot een heuse schoenenkast van twee meter getimmerd.
Met gepaste fierheid kon na afloop hun werkstuk een plaats krijgen in de mooiste
kamer.
Er werd veel plezier gemaakt zonder terug te moeten grijpen naar de EHBO kist.
Afwezigen hadden ongelijk!
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Wat komt

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 : 1.000 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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Winterwandeling
zondag 16 december

Vertrek om 14 uur aan de SPIEGELTENT Oude Diestersebaan 5
Tijdens deze 7,5 km winterwandeling krijgen we van onze natuurgids
Pieter Cox tijdens verschillende tussenstops toelichting over:
•
•
•
•

Hoe komen dieren de winter door
Het voederen van dieren tijdens de winter
Herkennen van diersporen
Vogeltrek: stand- en trekvogels
Gezinsprijs maximum 10€, KWB leden 2€ en niet-leden 5€.

Afsluiten doen we in de SPIEGELTENT met een drankje en een hapje.
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