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JAARPROGRAMMA 2006 - 2007
Zo.17/09
Zo.24/09
Zo.15/10
Zo.22/10
Di. 07/11
Einde november
Za.09/12
Zo.10/12
Zo.31/12

Kattenbosserherfstwandeling
KWB Startweekend
Provinciale wandeldag
Parochiefeesten
De nieuwe verkeersregels
De Sint aan huis
Opbouw Kerststal
Samenaankoop stookolie
Kerstsfeer rond de Kerststal

Vr.12/01
Do.08/02
Za.24/02
Vr.02/03
Zo.18/03
Zo.15/04
………..
Zo.06/05
Zo.13/05
Zo.20/05
Ma.28/05
Vr.01/06
Begin juni
Zo.24/06
Ma.06/08

Nieuwjaarsdrank wijkmeesters
Mythe en sagen
20ste miniplaybackshow
KWBuurt-kwis
Daens dagelijks
Wandelen onder satellieten
Culturele uitstap
Dag van de KWB
Samenaankoop stookolie
Bedevaart Scherpenheuvel
30ste Pinksterveldloop
Startavond KWB-Limburg
Wijkmeesters weekend
Vakantie in de straat
15de Kattenbosserjogging

Zo.09/09
Zo.16/09

Kunst in de kijker
Kattenbosserherfstwandeling
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KWB

Wat voorbij is

KWB-Katttenbos veld-en stratenloopploeg.
Heusden : 02/09/06
Afstand :4.600m.
Claes Frans 18.24min(Vet C), Huysmans Theo 21.04min(Vet C), Pauwels Jean 22.02min(Vet B), Bergmans Louis 23.01min(Vet B), Schepers Margot 23.14min(Dames Sen), Bylemans Tom 23.17min(Sen A),
Vanvlasselaer Jef 24.00min(Vet B), Corthouts Mireille 24.30min
(Dames Vet), Bylemans Jasper 24.36 min(Sen A), Nijs Alice 28.47
min(Dames Vet),
Afstand : 9.200m.
Van Leuven Marc 34.20min(Vet A)
Lommel-Barier : 01/10/06
Afstand :3.200m.
2.Daems Willy(Vet.C), 15.Nijs Alice(Dames B)
Afstand : 6.400m
4.Vanleuven Marc(Vet A), 11.Hillen Jasmien, 25.Claes Frans
Afstand : 9.600m.
3.Vandebergh Francis, 9.Cox Patrick(Sen B), 11.Vromans Jean-Piere
Ploegenklassement : 2de plaats

Minivoetbal
De start van het nieuwe zaalvoetbalseizoen is al enkele weken oud en
onze KWB-ploeg heeft zich reeds van haar beste kant laten zien. De
eerste twee wedstrijden werden met een overwinning afgesloten, wat
er duidelijk op wijst dat onze jongens tijdens de vakantieperiode de
conditie goed hebben onderhouden. Daarenboven werden nog twee
nieuwe spelers (Bart Chapka en Werner Vanderhoydonks) aangetrokken. Er worden dan ook mooie resultaten verwacht!

14/09/06 De Buurt - KWB-Kattenbos

3-4
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28/09/06 Sijocolo - KWB-Kattenbos

3-5

8ste KWB-herfstwandeling
Zondag 17 september, het weer was prachtig, ideaal om eens samen
met je gezin of vrienden een frisse neus te halen in de Kattenbosserbossen.
Met z’n 180 waren we. De vroege vogels konden al starten vanaf 8 uur
voor een afstand van 4 (geschikt voor rolstoelen), 7 of 13 km langs de
mooiste plekjes van het idyllische Kattenbos. De langslapers hadden
nog tot drie uur in de namiddag om zich in te schrijven.
Een goed uitgetekend parcour leidde ons langs: het Duits kerkhof, de
molen, het vriesput,… en door de groene longen van ons gehucht.
Na een kilometer of vier was er een verdiende rustpauze voorzien in de
KWB-tent. Jean-Pierre en Eric, onze garçons van dienst, zorgden voor
koffie met een lekker stuk taart of een belegd broodje met een frisse
pint. Dit werd niet alleen door de KWB-wandelaars geapprecieerd,
want al snel veranderde het veldcafé in een oase voor dorstige fietsers,
cow-boys met paarden, en 4X4 chauffeurs.
Om 17.30 h. kwamen de laatste wandelaars in de Klosterhof binnen om bij pot en pint nog gezellig wat na te keuvelen.
Dankzij de goede organisatie en de hulp van KVG-Lommel
vonden wij het een fantastische dag. Wij hebben ons weer
fijn geamuseerd.
De volgende editie op 16 september 2007 staat al in onze agenda’s
genoteerd

KWB startweekend 24 september 2006
Starten met de KWB ,dat doen we in september.
Daarom werd er op zondag omstreeks 10 uur het
startsein gegeven.
Overal te Kattenbos werden deurhangers met een
jaarprogramma bezorgd met als motto “Kom de
sfeer eens opsnuiven”. Dit om kennis te maken
met de KWB en dat het moeite loont om erbij te
zijn.
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Was het overtuigend?

Verfraaiing “De Klosterhof”
In de week van 15 tot 23 September werd de zaal van “De Klosterhof”
volledig in het nieuw gezet.
Er werden zo maar eventjes 600 nieuwe witte en 172 grijze plafondtegels geplaatst.
120 liters verf en nieuwe gordijnen zorgen voor een nieuwe look.
Dit werd slecht mogelijk door de inzet van vele vrijwilligers die de
eerste pint bier werd aangeboden op 23 september als dank voor hun
inzet.
Wat komt

Infoavond : nieuwe verkeerswetten
De vele wijzigingen in de “spelregels van de weg” maken het ons niet
gemakkelijk om alles bij te houden.
Nico Bosmans, agent wonende in Kattenbos zal ons met veel plezier
wegwijs maken in de nieuwe verkeersregels en superboetes.
Wil je erbij zijn, kom dan op Dinsdag 7 November naar “De Klosterhof”.
Aanvang 20.00h
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Provinciale wandeldag 2006
Zondag 15 oktober
Mopertingen– Bilzen
Langs de Krombeek, tussen droog en vochtig Haspengouw.

KWB Mopertingen & KAV-KWB Limburg nodigen U uit om te
komen wandelen in een onnoemelijk mooi stukje natuur dat op de
grens ligt van wat men noemt het Droog & Vochtig Haspengouw.
De Krombeek kronkelt er zich een weg door dit vruchtbare gebied dat
in de lente de aandacht trekt door de typische voorjaarbloeiers.
Onze wandeling vindt plaats in
het midden van de herfst, het
moment waarop de natuur zich
opmaakt voor de winterslaap,
dat ook dit proces een aparte
beleving is kan U best zelf komen vaststellen.
Bovendien kunnen de deelnemers letterlijk en figuurlijk
proeven van allerlei extra's.

Tot dan,

Meer info op deze site:
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Binnenkort in jouw buurt

RIJBEWIJS BEHALEN MET
VRIJE BEGELEIDING
Aanbod voor leerlingen en begeleiders
Vanaf 1 september 2006 kan je op je 18de een rijbewijs behalen, maar
moet iedereen minstens 3 maanden onder begeleiding leren rijden.
Ofwel ga je hiervoor naar een rijschool.
Een prima idee, maar wel duur.
Ofwel kies je voor het systeem "vrije begeleiding"? Je kan dan oefenen op je eigen tempo. Dat kost wel tijd, maar geen geld. Bovendien
wijst onderzoek uit dat chauffeurs die hun rijbewijs op die manier behaalden veiligere chauffeurs zijn.
Om je hierbij te helpen biedt KWB, al meer dan 25 jaar, dit goedkoop
en kwaliteitsvol hulpmiddel aan:
• Een degelijke lessenreeks van 6 avonden voor de leerling én de begeleider.
• En oefenparcours om de manoeuvres te oefenen voor het praktisch
examen.
WAT KOST DIT JOU?
Voor leerling én begeleider: € 70
Voor de leerling alleen: € 50
Voordeel voor KWB-leden en inwonenden:
• voor leerling én begeleider € 37
(= korting van € 33)
• voor leerling alleen € 25
(=korting van € 25)
Het verbond Limburg vraagt € 2,5 extra
omdat de begeleiding op het oefenparcours inbegrepen is .
WAT BIEDEN WIJ?
• Zes lessen waarin we je voorbereiden op het theoretisch en praktisch
examen (inclusief proefexamen).
• Gemotiveerde en deskundige lesgevers.
• Een actueel cursusboek.
• Een tweede binnenspiegel met zuignap.
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NIET IN DE PRIJS INBEGREPEN:
Het handboek "Rijbewijs zonder omwegen".
Dit bevat theorie, oefeningen theorie-examen, voorbereiding praktisch examen en geeft gratis toegang tot een website over rijbewijs.
Dit boek kan je aankopen tijdens de cursus tegen een voordeelprijs.
WAAROM BETREKKEN WE BEGELEIDERS?
Leren rijden op de weg doe je met een begeleider. Vanaf 1 september
2006 zal elke leerling een of meer begeleiders moeten hebben. Meestal
is dit een familielid met een jarenlange rijervaring en veel goede bedoelingen.
Maar
• De begeleider kent niet alle (nieuwe) verkeers-borden
• Hij of zij kent niet alle (nieuwe) verkeersregels
• Misschien maakt hij of zij reeds jarenlang onbe-wust fouten bij het
autorijden die op een exa-men genadeloos bestraft worden
Daarom
Wordt je begeleider ook verwacht op de lessen-reeks. Als je begeleider de lessen volgt, stijgt immers je slaagkans.
Bovendien
Betaalt slechts één begeleider per leerling de deelnameprijs. Bijkomende begeleiders nemen gratis deel.
Met het attest van deze cursus geniet je bij DVV verzekeringen bovendien nog de volgende voor-delen:
• Als je een autoverzekering op je eigen naam afsluit, krijg je tot je
26ste 10% tot 25% korting op je autoverzekering.
• Dankzij DVV kan je bij Pro Move 15 EUR korting krijgen op de
Binnenkort start bij jullie in de buurt een lessenreeks:

Startdatum 27 oktober 2006
Vervolg
28 - 29 oktober
03 - 04 - 05 november
Telkens van 19u30 tot 22u00 Zaterdag van 09u30 tot 12u00
cursus "Defensief Rijden".
Plaats
Buurthuis De Kom; Komstraat - Lommel
Vooraf inschrijven bij: Fons Maes; 9tel. 011 664091

Kunst in de kijker
Zit er in Kattenbos creatief talent?
Heb jij ook die kunstige toets?
Wat zou je ervan denken om, samen met anderen, jouw kunstwerken in de kijker te stellen?!

Op 9 september 2007 krijg je de kans om je talenten te tonen.

Wil je hier meer over weten of . . . wil je deelnemen?
Contacteer dan:
Rudi Lemmens: 011 540495
Philippe De Coster: 011 553124
Dirk Aerts: 011 545817

10

PAROCHIEFEESTEN KATTENBOS
ZONDAG 22 OKTOBER
De paters van Kattenbos hebben gedurende vele jaren een belangrijke pastorale opdracht vervuld zowel op Kattenbos als in het decanaat Lommel. Tevens hebben vele
paters zich tot voor enkele jaren vnl. in de Eymardschool met veel toewijding ingezet om jongeren een goede opvoeding en vorming mee te geven. Dit jaar vieren de
paters het 150-jarig bestaan van hun congregatie en de parochie Kattenbos wil dit op
zondag 22 oktober samen met de kloostergemeenschap feestelijk vieren. Graag nodigen wij u allen uit op deze feestelijke dag.
PROGRAMMA
•
EUCHARISTIEVIERING
Parochiekerk Kattenbos 10.30 uur: dankviering in het teken van het leven en werk
van Pater Eymard, stichter van de congregatie van de paters van het Heilig Sacrament..
•
TENTOONSTELLING : Een leven vanuit het sacrament van liefde.
Pierre-Julien Eymard 150 jaar
Thematentoonstelling in de oude recreatiezaal van het juvenaat Sint-Jan Berchmans,
de huidige Eymardschool over het leven en werk van Pater Eymard, zijn zending in
het verleden en vandaag.
Een tentoonstelling met vele foto’s en info over het werk van de paters in de parochie Kattenbos en in het decanaat Lommel.
Deze tentoonstelling is op zondag 22/10 doorlopend open van 11.30 uur tot 19.00
uur en de week daarop van maandag tot en met vrijdag tijdens de schooluren. (08 u
30 tot 16 u 00 uitgezonderd de woensdagnamiddag) .
•
RESTAURANTDAG
Onze kookploeg verwacht u in zaal Klosterhof om te komen genieten van een heerlijke menu.
Eetgelegenheid van 11.30 uur tot 14.00 uur en van 17.00 uur tot 19.00 uur.
Inschrijving kan tot en met 15 oktober op onderstaande adressen:
Jos Van den Eynde Oude Diestersebaan 40B tel. 011/544920
Madeleine Bergmans Spoorwegstraat 1 tel. 011/542353
Frans Sleurs Schuttersstraat 3 tel. 011/540421
Medard Verstraeten Eviestraat 27A tel. 011/543163
Philomène Hamblok Kattenbos 56 tel. 011/551149
Jean Aerts Hagelkruisstraat 22 tel. 011/546498
Henri Geboers Hoog Kattenbos 26A tel. 011/541029
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Inschrijvingsformulier: parochiefeest 22 oktober in
“ Klosterhof “ te Lommel- Kattenbos.
Feestmenu met keuze tussen:
Aperitief: porto……… of schuimwijn …….of fruitsap ……. (aantal invullen)
Voorgerecht: gerookte zalm met appeltjes ……….. of
meloen met parmaham …………
Soep: pompoensoep met paprika………….
Hoofdgerecht: risotto met scampi's en gerookte zalm ………….of
kip met kruidensaus en kroketten …………
Nagerecht: keuze uit buffet ………..
Kindermenu :
Soep
Kippenreepjes met appelmoes en kroketten
Nagerecht
Aantal feestmenu’s: ………….. x 15 euro = …………..euro
Aantal kindermenu’s: …………..x 6 euro = …………..euro
TOTAAL : te betalen bij inschrijving : ……… euro
Naam en adres: ……………………………………………………………………..
Wij komen graag: O tussen 11 u 30 en 14 u 00 (aankruisen aub)
O tussen 17 u 00 en 19 u 00

Oproep
Kerstsfeer rond de kerststal
Naar jaarlijkse gewoonte willen we jong muzikaal talent ons muzikaal
samenzijn rond de kerststal laten opluisteren.
Hiervoor zoeken we kinderen die muziekinstrumenten kunnen bespelen en bereid zijn onder leiding van Luc Swinnen deze dag muzikaal in
te kleuren.
Repetities wensen we aan te vangen eind oktober,
begin november .
De kinderen kunnen zich bij hem opgeven.
Luc Swinnen, Loksvaartdijk 11, Overpelt, 011/642813
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KAV : DEMONSTRATIE
KOKEN MET BIER
Dat wijn in de keuken een vaste plaats heeft, weet iedereen. Maar bier
heeft minstens evenveel toepassingen. We kennen allemaal wel de
klassieke stoofkarbonades en het konijn met bier, maar ook in tal van
soepen, visgerechten en desserts kan bier voor een bijzonder accent
zorgen. Bovendien is de ruime keuze aan vele karakteristieke biersoorten een echte uitdaging in de keuken.
Deze demonstratie gaat door in “De Klosterhof” op woensdag 25 oktober 2006 om 19.30 u
Prijs : 2,5 € voor leden en 5 € voor niet leden.

SPEELGOEDBEURS - SPEELGOEDBEURS
KAV-Kattenbos richt voor de derde maal een speelgoedbeurs in,
dat de mogelijkheid biedt aan alle kinderen en/of volwassenen
allerlei speelgoed te verkopen.
Deze beurs gaat door in “De Klosterhof “ op zaterdag
21 oktober 2006 van 11.00 u tot 16.00 u
Men betaalt standgeld voor de gebruikte tafels :
De eerste tafel kost 2,5 € en de daarop volgende tafels
kosten 1,5 €.
De standen worden klaar gezet tussen 10.00 u en 11.00 u
Om deel te nemen moet je inschrijven voor 20 oktober 2006
bij :
•
Mannaerts Annie, Bergstraat 28, tel 011/540647
•
Berckmans Suzy, Knapenhoef 17, 011/543448
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JAARPROGRAMMA 2006 - 2007

KAV

11 september

AEROBIC (19.00/20.00 u. - in de Eymardschool)

11 september

TURNEN (20.00/21.00 u. - in de Eymardschool)

12 september

NORDIC WALKING (18.00/19.30 u.)

18 september

UITSTAPJE naar de beiaard en het Corbie-hotel

26 september

START BLOEMSCHIKKEN (1x per maand)

12 oktober

ZWEMMEN (21.00/22.00 u. in het stedelijk zwembad)

15 oktober

PROVINCIALE WANDELDAG (te Mopertingen)

17 oktober

REIS: ATOMIUM EN HET VOEDINGSSALON

18 oktober

ELKE DAG CREATIEF KOKEN (= reeks 5 x)

21 oktober

SPEELGOEDBEURS

25 oktober

KOKEN MET BIER

31 oktober

HALLOWEEN

15 november

VERWENAVOND IN EEN SAUNACENTER

21 november

VROUWENSPORTDAG (in Tessenderlo)

29 november

BLOEMSCHIKKEN (een adventskrans)

13 december

KERSTFEEST

10 januari

E.H.B.O. BIJ KINDEREN

13 februari

JUWELEN PUNNIKEN

28 maart

TRENDY KOKEN

17 april

DIGITALE FOTOGRAFIE

2 mei

LENTEFEEST

PS. Ben je nog geen KAV-LID en wil je dit graag worden of wens je meer
info over de activiteiten, bel dan naar één van de volgende nummers:
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Verwen-avond in een SAUNAcenter !!!!
Waarschijnlijk heb je er al over horen vertellen of misschien ook niet.
Wel in Lommel kan je heerlijk tot rust komen in het saunacenter
“CASA CALMANTE”
Durfde je de stap nog niet zetten om hiernaartoe te gaan, dan is dit het moment.
Kav-Kattenbos huurt de zaak af en wij mogen dus, alleen met onze KAVdames (in badpak) van 19.00 tot 23.00 uur gebruik maken van alle faciliteiten
die casa calmante te bieden heeft.
Er is ook een cafetaria-restaurant om onze eventuele dorst en honger te stillen.
WANNEER:

op woensdag 15 november 2006

UUR :

je bent welkom vanaf 19.00 u. en ze sluiten om 23.00 uur

WAAR :

je mag ook later komen en je mag ook vroeger naar huis,
aan u de keuze..
Casa Calmante
Stationsstraat 146
3920 LOMMEL

KOSTPRIJS:
20 € ( inclusief badjas, grote en kleine badhanddoek, shampoo, douchegel, badzouten, bodymilk voor achteraf, haardroger)
MEEBRENGEN: badpak, badslippers, leesbril (indien nodig) en geld of bankkaart
INSCHRIJVEN:

én betalen voor 05/11/06
bij Marita Bergmans Eviestraat 27 a te 3920 LOMMEL
tel. 011/54 31 63 of 0499/46 78 26

O Ik,
…………………………………………………………………………………
Schrijf me in en betaal 20 €
O JA, ik wens die avond daar iets te eten (niet verplicht)
Te verkrijgen zijn croques, salades, pasta’s, enz…(je kan er lekker eten)
O Ik zal alleen iets drinken
O JA, ik zal waarschijnlijk enkele kleine
15 warme hapjes bestellen zoals bitterballen, calamares, kippennuggets………(gelieve aan te kruisen)

Brief van de Sint
Liefste kinderen,
Weldra vier ik mijn verjaardag.
Mijn pieten en ikzelf zijn al druk in de weer om
alles tijdig klaar te krijgen.
Rond eind november zijn wij in het land en als
jullie dat willen komen wij persoonlijk bij jullie
langs om alle tekeningen, verlanglijstjes , … op te
halen en om eens te horen of jullie het aflopen jaar
werkelijk braaf geweest zijn.
In het volgende Kattebelleke vertel ik er wat meer
over.

Sinterklaas
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