
 

Hasselt,juli 2018 

 

Beste vrienden, 

 

Terwijl we nog genieten van de warme zomer en nog zoveel meer, zijn we er weer met ons nieuw programma.  We hebben gezocht naar gevarieerde 
activiteiten. 

     . 
We hopen dat er een aantal  bij zijn die jullie zullen interesseren en ook je vrienden, kennissen en familie zijn van harte welkom! 
En als je later deze brief  niet meer terug vindt .......denk aan onze website  www.kattendans.be . 

 
Traditiegetrouw houden we op vrijdag 7 september 2018 onze openingsavond.  We nodigen jullie alvast uit want het wordt weer een gezellige 
barbecue. Na het eten zorgen  we voor een zangbundeltje met ‘meezingers” . 
 
Ook dit jaar vragen we 15 €.  Het jaarlijks lidgeld is hierbij inbegrepen.  Dit maakt het  mogelijk om onze projecten te  blijven ondersteunen. 
Het is immers ook één van onze doelstellingen: het meewerken aan een betere wereld.   
 
We danken iedereen die via de Koning Boudewijnstichting  Nalou in Mali gesteund hebben.  
Ook al lijkt het in Mali, met  wat we soms via de media hebben kunnen vernemen, niet zo veilig, in Nalou zijn er geen conflicten geweest. Je kan het 
laatste nieuws van Nalou lezen: http://kattendans.be/nieuws-2/index.html . 
Een storting via de Koning Boudewijnstichting  blijft nog altijd fiscaal aftrekbaar vanaf minimum 40€. Storten kan op rekening BE10 0000 0000 0404, 
met de gestructureerde mededeling 128/2635/00023. Het gestorte geld komt ook integraal  terecht in Mali. Noch de Koning Boudewijnstichting, noch 
onze VZW, neemt daar één enkele euro vanaf voor de werkingskosten.  

Onze werking kan stand houden dankzij  jullie en de vele vrijwilligers die altijd bereid zijn om een handje toe te steken. 

Onze oprechte dank en hopelijk tot binnenkort. 

 

Vriendelijke groeten 

Lut Ulburghs, voorzitter        Ann Jamoul , secretaresse 

 



Programma Najaar 2018 

Inschrijven voor een activiteit  kan via storting van je bijdrage op  rekening nr.   BE37 0012 8799 7928 of via lut.ulburghs@telenet.be/ 

Datum Activiteit 

Dinsdag 4 september 2018 Boekbespreking : “Het contraleven” van auteur Philip Roth. 
verantwoordelijke : Lut Ulburghs – Aanvang 20u - Prijs : 2 €  

Vrijdag  7 september 2018 
 

OPENINGSAVOND met BBQ  
Plaats : VZW Kattendans – Kattendansstraat 73 , Sint- Lambrechts-Herk – Aanvang 18u 
Prijs ( inclusief jaarlijks lidgeld ): 15 € ; dranken aan democratische prijzen 
Verantwoordelijken : leden van het bestuur van de Kattendans 

Zondag 21 oktober 2018 Herfstwandeling met een oog voor bospaddenstoelen 
Samenkomst om 14u aan de kerk Bolderberg (Heusden-Zolder) 
Verantwoordelijke : Myriam Cattoor - Prijs: 2€ 

Dinsdag  30 oktober  2018 
 

Bloemschikken speciaal voor Allerheiligen o.l.v. Raoul Hayen 
Plaats: VZW Kattendans  Kattendansstraat 73 St. Lambrechts-Herk -Aanvang 19u 
Prijs : 5€ (materiaal niet inbegrepen) 

Zaterdag  3 november 2018 
 

LEZING MET DIA &EETAVOND: “Op reis met de gele man door West Afrika”. 
Verantwoordelijke : Fons Montevirgenes  
Prijs: 10 €  (dranken aan democratische prijzen) 
Plaats : VZW Kattendans Kattendansstraat 73 St. Lambrechts-Herk - Aanvang : 18u 
Prijs : 10€ (dranken aan democratische prijzen) 

Zaterdag 8 december 2018 Zaterdag 8 december: Begeleide wandeling in Antwerpen: ”De Maagd van de Schippersstraat” o.l.v. Fons Montevirgenes 
Met deze boeiende en onvergetelijke wandeling , in het kader van de Warmste Week, sponseren we het project Nalou in Mali. 
Afspraak: 9u30 in het Centraal station in Antwerpen.  
Prijs: 25€ welkom-drank en hapje voor vertrek inbegrepen. 
Vooraf inschrijven en voor meer informatie kan contact opgenomen worden met mariejeanne.vantuykom@fulladsl.be 

Dinsdag 18 december 2018 Bloemschikken speciaal voor de feestdagen o.l.v. Raoul Hayen  . 
Plaats: VZW Kattendans  Kattendansstraat 73 St .Lambrechts-Herk -Aanvang 19u 
Prijs : 5€ (materiaal niet inbegrepen) 

Woendag 19 december 2018 QUIZ4NALOU  bij MOORE STEPHENS in Hasselt . 
Deze quiz is in het kader van DE WARMSTE WEEK ten voordele van Nalou. 
De quiz wordt geleid door Fons Montevirgenes en wel op vier plaatsen tegelijkertijd. 
Wie interesse heeft om deel te nemen in Hasselt kan contact opnemen met  mariejeanne.vantuykom@fulladsl.be 
 

 



 

BESTUURSPLOEG   

BREBELS NOEL 21-JULISTRAAT 5 3510 HASSELT 0478-52 05 06 

CATTOOR MYRIAM  VREDESTRAAT 124 3500 HASSELT 011/27.25.43 

GEVERS KARIN STEVOORTWEG 3540 HERK-DE-STAD 0474-88 04 96 

JAMOUL ANN +  
SCHROYEN MAGDA 

EKKELGAARDEN 2A/6 3500 HASSELT 0472-471771 

JEHAES ERIC MGR. KERKHOFSTRAAT 20 3500 HASSELT 011-27 46 02 

MATHIJS THEO ST.-KWINTENSHEIDEWEG 54 3520 ZONHOVEN 0476- 97 99 26 

POLLET LIEVE VELDSTRAAT 28 3500 HASSELT 011-27 06 12 

REYNDERS RENILDE RUNKSTERSTEENWEG 113 3500 HASSELT 011-27 48 49 

SALMON AGNES ST.-KWINTENSHEIDEWEG 54 3520 ZONHOVEN 011-82 30 60 

ULBURGHS LUT KATTENDANS 73 3500 HASSELT 011-27 06 31 

VAN HERZEELE CHANTAL OUDE MAASSTRAAT 131 3500 HASSELT 011-31 57 94 

 

 

 

 

 



   UITNODIGING JAARLIJKS OPENINGSFEEST  

                           VZW KATTENDANS 

            vrijdag 7 september 2018 vanaf 18.00 uur  

Familie,vrienden en kennissen zijn eveneens van harte welkom !! 

 
PROGRAMMA 

 

18.00 uur: welkom en onthaal 

19.00 uur: BARBEQUE 
 
21.00 uur: muziek en zang 

 

Voor de ambiance rekenen we  
op uw aanwezigheid 

Plaats : Kattendansstraat 73, St-Lambrechts-Herk  

Om organisatorische redenen vragen we  
u om tijdig in te schrijven met duidelijke vermelding 
van de namen en adressen van de deelnemers op  
kattendansvzw@outlook.com of lut.ulburghs@telenet.be 
En stort het bedrag van 15 € x ……………………. 
(aantal personen) op rekeningnr. BE37 0012 8799 
7928 van de vzw Kattendans, met vermelding van 
“openingsavond nieuw werkjaar) + naam. 

In het inschrijvingsbedrag van 15 €/persoon is het jaarlijks lidgeld van 
2,5 € inbegrepen. 

 

De vzw Kattendans is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen 


