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Wat voorbij is

KWBuurtkwis
Op 7 maart waren we inmiddels toe aan de 5de editie van de
KWBuurtkwis. Net zoals de afgelopen jaren kwam de elite der kwissers uit Kattenbos en omstreken in grote getale opdagen. Dit jaar telden we 30 groepen, die streden voor de ereplaatsen. Leo had dit jaar
weer een mooi allegaartje aan uiteenlopende thema's bij elkaar gezocht
wat resulteerde in een mooie vragenreeks met allemaal even gemakkelijke antwoorden. De rode draad bleek echter dit jaar niet zo gemakkelijk als velen gedacht hadden,maar zorgde uiteindelijk ook voor een
schifting in het eindklassement.
Het werd bijgevolg ook een nek-aan-nek race tussen een 5-tal ploegen
die elkaar continu bleven bekampen voor de eerste plaats. De nieuwkomers van de Zambezihaaien (ongetwijfeld 1 van de pareltjes onder de
teamnamen) voerder een lange tijd de forsing aan, maar in de eindsprint moesten ze toch nog 4 teams voorlaten. D-base, een ploeg die
we als vele andere elk jaar mogen verwelkomen voerde na de pauze
een tijd het klassement aan, maar steeds voelden zij de hete adem van
Pelter Skelter Overpelt en FC Mulders in hun nek. Maar desalniettemin gaf Bruudruuster in de eindsprint iedereen het nakijken. Ze kwamen, zagen en overwonnen in onze 5de editie van de KWBuurtkwis.
Gefeliciteerd!
Uiteraard danken we iedereen voor hun deelname en sportiviteit, en
hopen we u allen volgend jaar te mogen begroeten op de 6de editie van
onze kwis!
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Het avontuur begon al op vrijdag 28 maart vóór ons vertrek naar Cochem.
Winterbanden is dat nu verplicht in Duitsland, of toch niet ?
Even op het internet kijken : boetes van 20 en 40 euro,
politiebegeleiding tot aan een garage, bij een ongeval zal
de verzekering alle kosten op jou verhalen ???
Shit, die Polizei lacht da prezies nicht mit. Voor alle zekerheid toch maar even vrienden en kennissen bellen om
een stel winterbanden te lenen. Om uiteindelijk tot de vaststelling te
komen dat sommigen wel M+S banden hebben maar dat de gaten van
de velgen niet op de juiste plaats staan. Nieuwe kopen met de lente in
’t verschiet is ook al geen optie.
Dan maar even naar de weerberichten luisteren : in de Ardennen ligt
nog een pak sneeuw, doch volgens de laatste berichten zou het winterweer afgaan. Zullen we het dan toch maar riskeren ?
Na een tripje van zo’n 250 km zijn we in
ons weekendnest aangekomen. Alles ziet
er picobello uit.
We zijn nog wat te vroeg en hebben nog
ruim de tijd om de plaatselijke gastronomie
te proeven.
Bij een wandeling door het centrum komen
we steeds meer en meer bekende gezichten
tegen. En als we om vijf uur terug naar de jeugdherberg gaan is het
gros van overige inschrijvers al gearriveerd.
Om zes uur zitten we met z’n allen met de knieën onder tafel. En de
soep waar de bloemkool had langs gelegen, de aardappelen met groe4
ne sproeten en de vissen in hun gepaneerde
jasjes waren overheerlijk.

Na zo’n maaltijd komt een mens graag tot rust, gezellig nog wat keuvelen bij een lekker pintje of wat fris en de kinderen … die amuseren
zich wel. Cochem en wijn zijn twee woorden die je in één adem uitspreekt. Het was al laat op de avond toen een aantal koene kwb’ers
zich nog naar het centrum begaven om de lokale middenstand te sponsoren. Twaalf flessen voor tien personen, dat behoefd geen verdere
commentaar.
Op zaterdag was het tijd voor het echte werk.
’s Morgens lekker ontbijten en snel nog wat extra broodjes smeren
voor ons lunchpakket. Een rugzak is dan toch een fijne uitvinding,
niet ?
Precies om negen staan we met z’n allen pal om naar de DB te gaan
(en iedereen weet ondertussen wel waar dit voor staat).
Tot in Moselkern liep alles nog volgens schema. En als je dan toch
even wil controleren of je het te doen hebt met een stelletje meelopers,
dan draai je aan het station naar links. Het duurde echter maar even
voor die’n lange wapper en die’n korte afgeknotte op hun stappen
moesten terugkeren en we draaiden dan maar naar rechts richting Burg
Eltz.
Het was een stevige wandeling vooraleer het sprookjeskasteel, Burg
Eltz genaamd, uit de bergen verrees.
Lancelot was spoorloos en Rapunsel was
naar de kapper, dat gaf ons de gelegenheid
om binnen even een kijkje te gaan nemen.
Ten aanvaaaal !!!!
En ‘t was de moeite hoor.
Terug naar de Middeleeuwen : met zwaarden en harnassen, gouden
bekers en sieraden, openhaarden en met regenwater gespoelde schijtpotten. En dit allemaal onder de deskundig begeleiding van twee ervaren gidsen en een stagiairke.
Na onze lunchpauze was het tijd om terug huiswaarts te keren.
En ik vond het werkelijk fantastisch hoe de organisatie een mooi uitgestippelde wandeling vlekkeloos liet5overgaan in een soort van dropping.

Met winterbanden schoot je hier tekort. Stevige stappers, een hoop
doorzettingsvermogen, teamspirit en karakter waren nodig om deze
cols van buiten categorie bezaaid met bossen en velden te doorploeteren.
En om niet te vroeg voor het avondeten te zijn, hebben we een klein
omwegje gemaakt.
Het afdalen ging iets vlotter maar toch moesten we op geregelde tijdstippen even halt houden om verdere oververhitting te voorkomen.
Na een korte maar wel verdiende rust met koffie, een lekker stukje
taart of ijs in een plaatselijk restaurant was een boottocht over de Moezel het ultieme transportmiddel om ons terug naar de jeugdherberg te
brengen.
Dat was pas genieten, de Titanic maar dan zonder ijsberg.

Eenmaal het avondeten achter de kiezen was het de beurt aan onze
spraakmakende muziekkwis.
Girl-Power met twee moordgrieten Marina en Lilianne. Bedankt hiervoor, puik werk !!!
De technische mankementen niet meegerekend was dit een show zoals
je alleen in films ziet.
Achteraf zorgden een klein telfoutje bij de eindstand en een pijltje voor
het nodig animo. Proficiat aan de winnaar(s).
Gelukkig konden we tijdig ingrijpen en is iedereen in vriendschap z’n
schaapjes (varkentjes) gaan tellen.
Zondag. De weergoden waren ons werkelijk gunstig gezind.
Alhoewel het ’s nachts gevroren had konden we gedurende de dag genieten van een stralende zon. De ochtendgymnastiek om de stramme
spieren nog eens los te gooien was 6vervangen door een zoektocht door
Cochem.

En of die slager nu Hans of Siegfried noemde en of het nu 22 of 21
treden waren … who the hell cares,
we hebben ons geamuseerd.
Mooie liedjes duren niet lang en na het middagmaal stonden onze neuzen al weer naar huis gericht. Terug naar het dagelijkse leven en het
Belgische weer.
En wanneer ik thuis kwam en de hond al kwispelend zijn vuile poten
tegen mijn zondagse broek zette, dacht ik nog even terug aan ons fantastisch weekend.
Bedankt iedereen, en tot de volgende.
P.S. de bouletten zijn nog steeds in de aanbieding!!!
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Wat komt

Bedevaart Scherpenheuvel
Zondag 4 mei
PAROCHIE KATTENBOS
PAROCHIALE BEDEVAART
SCHERPENHEUVEL
Ook dit jaar organiseert het parochieteam in samenwerking met
K.W.B. en K.A.V. op zondag 4 mei een voet- en fietstocht naar
Scherpenheuvel.
De voetgangers verzamelen in de nacht van zaterdag op zondag om
01.00 u aan de parking achter de molen van Kattenbos. ( een bezemwagen is voorzien)
De fietsers vertrekken zondagmorgen om 07.00 u aan het Klosterhof. ( we rijden tegen een rustig tempo)
Voor beide groepen werd een veilige route uitgestippeld.
Om 11.00 u worden wij in de Mariahal verwacht om de eucharistieviering bij te wonen.
•

•
•

Voor de voetgangers is er een minimum leeftijd vastgelegd van 16 j.(of onder begeleiding van een volwassene)
Voetgangers moeten de nodige afspraken maken om terug thuis te geraken.
Voor leden van K.W.B./K.A.V. werd een
verzekering afgesloten.
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Samenaankoop stookolie
op zondag 11 mei 2008
De officiële prijs blijft hoge toppen scheren, maar we kunnen niet zonder en andere (lees goedkopere) energiebronnen zijn er voorlopig niet.
Belangrijk is dat je vooraf nog even de volgende lijst nakijkt wat betreft keuring of waar moet je aan denken als je komt bestellen:
•
•
•
•
•
•

TON: bovengronds – ondergronds – kelder – inhoud
TON voorzien van een overvulbeveiliging of een fluitje
TON heeft een groenen dop: datum en SV nummer keurder
Telefoon of GSM nummer
Eventueel e-mailadres
Aantal liters:minimum 1000.

De leverancier vraagt contante betaling of indien je niet thuis bent,
onmiddellijk na ontvangst van de overschrijving.

De inrichters kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor nietbetaling van bestelde stookolie via deze samenaankoop.

Volgende samenaankoop zondag 14 december 2008.
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Pinksterveldloop
12 mei 2008
Terrein : Kattenbos Sport
Inschrijvingen : vanaf 13u30
Eerste start : 14u30

Iedereen kan deelnemen van 0 tot … jaar,ook
niet-KWB leden.
En voor elke deelnemer is er een prachtige prijs
voorzien!
KWB leden:
Niet leden:

3€
5€
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Oriëntatie-wandeling(loop)
Het is een wandeling(loop) van 5 km of 8 km.
Deze tocht is niet moeilijk en kan door iedereen gedaan worden. Maak
er zelf van wat je wilt een tocht door de natuur van Kattenbos of loopwedstrijd tegen de klok.Na de wandeling(loop) is er een natje en een
hapje voorzien.
Wanneer: vrijdag 20 juni
Waar:
Bij Marita en Medard
Eviestraa27a
Vertrek: 19.00 - 20.00 uur

Hou je van nordic walking of van gewoon wandelen?
Kom dan meedoen op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.
Samenkomst telkens om 19.00 uur aan de nieuwe sporthal van de
lagere School “De Schommel” in de Haardstraat.
Eerste samenkomst op dinsdag 15 april 2008.
Deelnemen is gratis en kav-leden zijn verzekerd!
Nog vragen, bel dan naar Marita Bergmans:
•
tel. 011/54 31 63 of 0499/46 78 26

11

HERBELEEF “KATARAKT”
Beste reisliefhebbers,
Herbeleef de spraakmakende serie “KATARAKT”, de gids brengt je
terug naar de hoogtepunten uit de serie. Dit is de ideale gelegenheid
om Haspengouw te leren kennen.
Dagindeling:
08.15 u : Vertrek (opstapplaatsen : Zandstr-Eviestr-KempenhofStation-Kliniek)
10.00 u : Onthaal met koffie en kataraktgebak in Fruitbedrijf Vaes en
verwelkoming van de gids.
10.30 u : Begeleid bezoek aan het fruitbedrijf met wandeling in de
plantage. Je proeft een glaasje appelsap en krijgt een fruitpakket mee.
12.15 u : Broodmaaltijd in Château de la Motte.
13.30 u : Kataraktrondrit: tijdens de rondrit ontdek je diverse decors
uit de serie Katarakt, onderweg hou je halt voor een wandeling en
staat een aperitief klaar.
16.30 u : Vrije tijd in Sint-Truiden.
18.30 u : Vertrek naar Lommel
Wanneer: DINSDAG 20 MEI 2008
Prijs: 32 € (inbegr. busreis/ koffie + gebak/broodmaaltijd/
gidsbegeleiding)
Inschrijven t/m 4 mei 2008 bij Marie-Louise Hoeben, Kattenbos
26, 011544565
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