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Jaarprogramma KWB-Kattenbos 2019
18-01-2019
27-01-2019
31-01-2019
16-02-2019
01-03-2019
16-03-2019
23-03-2019
24-04-2019
05-05-2019
05-05-2019
02-06-2019
30-06-2019
05-08-2019
31-08-2019
31-08-2019
7/8-09-2019
06-10-2019
10-10-2019
17-10-2019
18-11-2019
28-11-2019
29-11-2019
01-12-2019
12-12-2019
21-12-2019
25-12-2019

Nieuwjaarsreceptie wijkmeesters
Kinderspeeldag
50 mythes rond gezonde voeding
Aprés Ski
KWBuurtkwis
St-Patricks Day
Breendonk en Duvel
FABLAB
Te voet naar Scherpenheuvel
Degustatiefietstocht
Samenaankoop stookolie
Kubb-Tournooi
Jogging
Wereldrecordpoging Laïs dancing
Nederlandse avond
Wijkmeesterweekend
Pompoenwedstrijd
AED EHBO
EHBO
Pralines maken
Koken
Sint aan huis
Samenaankoop stookolie
Koken
De Kerstman
Gezinsviering
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Wat voorbij is.

Alles begint met water

Drinkwater stroomt uit onze kraan: we staan er niet meer bij stil. Maar
elders moeten mensen dagelijks tientallen kilometers te voet afleggen
om aan water te komen. Steeds meer conflicten hebben rechtstreeks of
onrechtstreeks te maken met water, bron van alle leven, maar ook van
oorlog.
In tien jaar tijd is de kost van water met 44% gestegen. Dit stopt nog
niet. Onze rioleringen indertijd aangelegd zijn versleten en dienen vervangen worden. Je mag raden hoe dit zal doorwegen op de prijs van
water?
Een Lommels gezin betaalt gemiddeld 387 Eur/j voor zijn water.
Wereldwijd drinken Belgen het meeste flessenwater. Dit ondanks het
feit dat het water uit de kraan kwalitatief niet moet onderdoen en tevens veel goedkoper is.
Onze watervoetafdruk is echter vele malen groter dan het water die we
dagelijks uit de kraan halen. Om mijn jeans te maken is er 8.000 liter
water verbruikt! Het opent je ogen indien je zelf je watervoetafdruk
berekent (www.protos.ngo/nl/de-watervoetafdruk).
Jos Kalders van de ngo protos gaf tal van tips om bewust met ons direct en indirect watergebruik om te gaan. Dit zijn we onze kinderen
verschuldigd.
Bedankt Jos om mijn ogen te openen!
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Nachtzoektocht
Voor deze activiteit mochten we 12 groepen verwelkomen met een
totaal van 69 deelnemers. Het weder was ons weer gunstig gezind, niet
te koud, droog en pikke donker met hier en daar een pinkelende ster en
een halve maan aan de donkere nachthemel.
Dit jaar had de werkgroep voor een nieuwe aanpak en een nieuw parcour gezorgd in het bosrijke hinterland van Kattenbos. Aan de hand
van opgegeven coördinaten konden de deelnemers met behulp van
Garmin, Google maps of Locus maps de verschillende stopplaatsen
lokaliseren waar ze telkens een vraag moesten oplossen waarvan het
antwoord in de nabijheid te vinden was of door eventueel beroep te
doen op een hulplijn.
Voor de meeste deelnemers was het nieuw en ze werden daarom ook
voor het vertrek even gebriefd door Medard.
Met veel zorg hadden Medard en Rudi dit parcours uitgezet.
Er was een A en een B route uitgetekend zodat de groepen telkens om
de vijf minuten konden vertrekken in tegengestelde richting om te vermijden dat ze elkaar te dicht op de hielen zouden zitten. De gestelde
vragen waren heel gevarieerd met aandacht voor de natuur, bijzondere
sites, een leuke droedel, een kunstwerk of gewoon een los element of
weetje in de omgeving van de coördinaten.
De eerst groep vertrok stipt om 19.00 uur en de laatste om 20.30 uur.
En dan werd het akelig stil in het Chiroheem…. Rudi en Medard waren toch wel een beetje bezorgd of ze nergens een foutje gemaakt hadden met het converteren van de coördinaten.
En dan… kregen ze het zeer benauwd want plots kwam er weer een
groepje aan in het chiroheem… blijkbaar was het toch wat verwarrend
voor hen en bij nader inzien hadden zij verkeerde coördinaten ingevuld… oef dus toch geen fout.
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Na de nodige uitleg konden zij weer op pad.
En dan was het wachten… om stipt 22.00 uur verscheen de eerste
groep en nadien sijpelden de groepen regelmatig binnen tot uiteindelijk de laatste groep om 23.45 u terugkwam in het chiroheem. Bij het
verorberen van een Bicky-burger en een drankje werd de avond druk
besproken door de deelnemers.
Ondertussen had de jury ijverig de antwoorden gecontroleerd en de
staptijden uitgerekend van elke groep.
Er was eventjes wat discussie bij het antwoord op de vraag hoeveel
verschillende metalen onderdelen er te zien waren bij de rups. Dit
werd door de deelnemers op heel uiteenlopende wijze geïnterpreteerd
en de jury was dan ook genoodzaakt om de antwoorden op deze vraag
voor iedereen goed te keuren. En dan werd de uitslag bekendgemaakt :
De Costers
Hoeverstees
Colson&Co
Evianen
Spinnewielers
MTB Kattenbos
Vrolijke Vrienden
Fam Sleurs
Persil
Geys Sofie
Beysen Tom
Mertens Jan

12/12 - 2.51 u
12/12 - 3.08 u
12/12 - 3.17 u
11/12 - 3.00 u
10/12 - 3.48 u
09/12 - 2.57 u
08/12 - 3.23 u
08/12 - 3.26 u
08/12 - 3.45 u
07/12 - 3.24 u
04/12 - 4.20 u
01/12 - 2.08 u

Er werd nog druk nagekaart en om half twee vertrokken de laatsten
blijgezind naar huis.
Het was weer een ‘topactiviteit’ van KWB Kattenbos met dank aan de
werkgroep, de vrijwillige medewerkers en aan Fons voor het gebruik
van het chiroheem.
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Bezoek van de Sint en zijn pieten
op 30 November
Lieve, lieve kinderen allemaal…
Dit jaar is de Sint met zijn pieten, zoals jaarlijkse gewoonte, op
bezoek geweest bij alle lieve kindjes!
We zijn ontzettende hartelijk ontvangen door jullie allen. Mijn
twee pieten hebben dit jaar ook weer veel bijgeleerd van de kinderen,
ze hebben beter leren rekenen, voetbalkunstjes geleerd en ze weten
ook weeral hoe ze moeten zwemmen!!
Mijn lieve kinderen,
Onthoud wat de Sint heeft gezegd, wees braaf en lief voor elkaar… Dan zien we jullie volgend jaar weer.
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Samenaankoop stookolie
Daar het Klosterhof bezet was omwille van de brunch van CD&V moesten
we uitwijken naar het Chiroheem.
Voor sommigen was het een beetje verwarrend maar iedereen kwam toch
goed terecht.
De offertes werden opgevraagd door KWB Balendijk.
Men kreeg 5 offertes binnen :
ProxiFUEL
BRUNO Mazout
BFuel
Convens
Vanden Dungen

€ 0,5642/l
€ 0,5689/l
€ 0,5718/l
€ 0,5779/l
€ 0,6355/l

De officiële dagprijs op 30/11/2018 was € 0,6767/l voor < 2.000l en €
0,6483/l voor > 2.000l , met de prijs van firma ProxiFUEL (€ 0,5642/l) deden
we dus een uitstekende zaak, zomaar eventjes een korting van € 0,1125/l.
(112,50 € < 1.000l) en € 0,0841/l (84,10 € > 2.000 l) t.o.v. de officiële prijs.
Op 2/12/18 was de prijs lichtjes gedaald 0,6664 < 2.000l en 0,6379 > 2.000l
Er was ook een ‘Die Hard’ die het vertikte om te bestellen,
hij gokte op een prijsdaling en hopelijk krijgt hij alsnog gelijk zoniet...
In totaal werd er 133.650 l besteld door KWB Kattenbos en Balendijk.
( 32.650 l meer dan in juni).
KWB Kattenbos : 67 (in juni 55) leden voor 107.050 l(27.450l meer dan vorige aankoop).
KWB Balendijk : 17 (in juni 14) leden voor 26.600l ( 5.200l meer dan vorige
aankoop).
Een gemiddelde van afgerond 1.230l per deelnemer.
Nu de citernes weer gevuld zijn mag de winter weer langskomen en hopelijk
wordt die niet te koud.
Dank aan Philippe voor de hulp bij verkoop en dank aan Fons
voor het gebruik van het Chiroheem.
En noteer alvast volgende data in uw agenda :
zondag 2 juni 2019 en 1 december 2019.
KWB Kattenbos is in juni 2019 weer aan de beurt om een ‘goede’ prijs te
bekomen voor onze leden.
Ook KWB Lutlommel zal dan meedoen.
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Wat komt

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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Op bezoek bij de
familie Morssinkhof
Aanleiding tot dit interviewgesprek is de uitzonderlijke prestatie van hun zoon Simon.
Simon Morssinkhof is 18, geboren in het magische
jaar 2000. Hij is de oudste zoon en ademt paardensport.
Even zijn laatste prestaties op een rijtje:
•
9 oktober 2018 behaalde hij een zilveren medaille op de Olympische jeugdspelen (ruiters tot dan
18 jaar) in Argentinië (Beunos Aires) met team Europa.
Dat wil zeggen dat hij als enige Belg samen met een
Italiaan, Nederlander, Engelsman en een Hongaar de tweede plaats veroverde.
Simon voegt er nog aan toe dat bij “de jeugd” de ruiters niet met hun eigen
paarden deelnemen. Slechts 4 dagen had ik om tot een geslaagde combinatie
te komen met paard Cheptel Wigan.
•

Belgisch kampioen in mei 2018 in het springen (over 1m45) bij de Junioren (tot 18 jaar) met zijn eigen paard Vivolta, een 9-jarige merrie.

•

Individuele bronzen medaille op de Europese kampioenschappen 2018
in Frankrijk, ook weer over 1m45 met zijn paard Vivolta

•

Europees kampioenschap gewonnen met het juniorenteam in Frankrijk
met 3 andere Belgen, opnieuw met Vivolta.

Hoe zit die paardensport eigenlijk in elkaar Simon?
In België heb je de Landelijke rijvereniging die regionale en provinciale
wedstrijden organiseert. Daarnaast zijn er de nationale en internationale tornooien.
Denk aan de Nekkerhal in Mechelen waar tussen kerst en nieuwjaar wedstrijden betwist worden voor jumping, dressuur, vierspan en een Jumping Ponies
Trophy.
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Op dit ogenblik zit ik nog in de jeugdwedstrijden, juniors tot 18 jaar, young
riders tot mijn 21ste, daarna word ik senior. Wel mag je als jongere al met de
seniors optreden, als je prestaties het toelaten.
Zelf ben ik actief in de jumping en op dit niveau probeer ik een plaats te veroveren in de wereldranking. Je moet weten dat je dan minstens over 1m45
moet kunnen springen met je paard.
En de top is 1m60, maar dat is toekomstmuziek.
Papa Rolf is er ondertussen komen bijzitten en vertelt hoe het 15 jaar geleden begonnen is met één pony.
Voor onze dochters Evy en Romy kochten we pony Boy Junior die toen 10
jaar was. Zij en wij kregen de microbe te pakken voor de paardensport. Ook
onze jongste, Viktor 14 jaar, heeft dankzij deze superwijze 25 jarige pony
leren paardrijden, wedstrijden gereden en gewonnen.
Viktor vult aan: mijn mooiste overwinning heb ik behaald in de Peelbergen
(Nederlands Limburg) op een internationaal tornooi vorige maand en niet
meer met een pony, maar met ons paard Bubsylon.
Hoe ziet die passie die 15 jaar gelden begonnen is er nu uit?
Op dit ogenblik hebben we hier in Kattenbos een 20-tal paarden op stal. Dit
zijn de paarden die uit eigen kweek komen. Een paard heeft scholing nodig
zegt Simon.
Vanaf 3 tot 7 jaar moeten paarden leren en dit gaat over dressuur en jumping. Wedstrijdpaarden zijn minstens 7 jaar. Tussentijds kan je al eens deelnemen aan wedstrijden, maar dan moet je dat zien als opleiding en ga je dus
niet voor de prijzen.
Zitten er echte toppaarden in jullie Morssinkhof-stables?
Onze 2 toppaarden Perigrosso en Vivolta de Gree komen uit eigen kweek en
hebben hun opleiding hier gekregen door mijn 2 oudere zussen Evy en
Romy.
Toppaarden krijg je niet zomaar. Simon legt uit: een paard moet fris zijn.
Dagelijks rijden, niet altijd springen. Een wandeling hier in de bossen zorgt
ervoor dat de paarden geen stress hebben en dus fris in hun hoofd zitten.
En daarnaast is de verzorging en de gezondheid van de paarden hyperbelangrijk. Denk maar aan de hoefsmid, de veearts en jawel een tandarts kijkt
toe op hun gebit want je leidt het paard met het bit.
Evenwichtige voeding niet vergeten. Daarnaast komt er massage, osteopathie wat de paarden terug op peil brengt na hun prestaties. En de basis voor
goede springpaarden is dressuur.
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Simon, hoe zit het met de ruiter, is dat ook een topsporter?
Zelf voel ik me steeds beter nu ik meer bezig ben met mijn fysiek.
Zo train ik minstens 3 keer per week op conditie en balans. Want balans
heeft te maken met de houding van de ruiter en die moet top zijn om tot
uitzonderlijke prestaties te komen.
Zo krijg ik les van de vroegere topruiter Marc Van Dijck.
Op mentaal vlak heb ik in 2017 een enorme opdoffer moeten verwerken. In
2015 konden we Gines, een beloftevol paard voor een haalbare prijs kopen.
De goede resultaten bleven niet uit, maar 13 februari 2017 sloeg het noodlot toe. Gines brak ongelukkig een been en hebben we haar moeten laten
inslapen.
Mijn concurrenten in de paardensport dachten dat het gedaan was met Simon. Ik zat erg diep maar heb een enorme boost gekregen door die tegenslag en sta er mentaal veel sterker door en dat telt mee om topprestaties te
leveren als ruiter.
We zijn een team, niet alleen paard en ruiter moeten een symbiose vormen.
Vergeet mijn ouders en de stalmedewerkers niet want anders klopt het
plaatje niet.
Ja, laat het ons over de stal (stable) en deze unieke accommodatie hebben.
Naast onze 2 moderne stalgebouwen voorzien van wasplaatsen, solarium,
zadelkamer, hebben we een binnenpiste. Daar oefenen we met de paarden
als het winterweer door de vrieskou het buiten niet toelaat.
1overdekte stapmolen, een buitenpiste, een springpiste en een galopbaan
maken het plaatje volledig, zegt Simon.
Weet je dat er speciale aandacht besteed wordt aan de ondergrond. Naast
weidegrond is er de zand met fiber bodem om de wedstrijdgronden te kopiëren. Die ondergrond zorgt voor meer structuur om de te mulle zandgrond
te verbeteren.
De paardensport in België behoort tot de beste ter wereld. Waarom anders
zou Microsoft-oprichter Bill Gates in Retie een stoeterij gekocht hebben
voor zijn 22-jarige dochter Jennifer? Het is hun bedoeling dat de paardenfokkerij de Europese uitvalsbasis wordt, om haar internationale carrière als
springamazone te ondersteunen.
Voor niet kenners van deze sport even vermelden dat er geen verschil gemaakt wordt tussen mannelijke en vrouwelijke ruiters. Uitzondering hierop
is een zeldzame Lady cup. Ook bij de paarden is er geen onderscheid tussen
ruinen en merries wat de prestaties betreft. Het blijven de karakters die het
hem doen, sterke persoonlijkheden doen het.
Dank je wel Simon voor het interviewgesprek!
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Kerstviering voor iedereen!
Femma en KWB nodigen iedereen van harte uit om samen de Kerstviering
bij te wonen op zondag 25 december 2018 om 10.45 uur.
Achteraf worden er buiten aan de Kerststal nog enkele Kerstliederen gezongen en wordt er glühwein en warme choco geschonken. Iedereen welkom!
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Omnisport op maandag in 2019
Wij starten terug op maandag 7 januari 2019 en de reeks loopt tot mei 2019
telkens van 20 u tot 21 u. in de sporthal van Kattenbos in de Haardstraat.
Wie graag eens komt proberen kan 1 les gratis meedoen.
Kostprijs : € 30 voor leden ( 15 lessen ) € 20 voor 7 lessen
€ 50 voor niet-leden €30 voor 7 lessen

Zwemmen op donderdag in 2019
Beste zwemliefhebbers of aquagymers (super tof!)
We starten terug op donderdag 10 januari 2019 t.e.m. eind juni 2019
Kostprijs: € 40 voor de hele reeks ( = 24 zwembeurten)
€ 25 voor een 10-beurten kaart (geldig tot eind juni 2019)
Nog vragen, bel dan naar Marita Bergmans
tel. 011/54 31 63 of 0499/46 78 26 of mailen naar bergmans.marita@telenet.be

Cursus yoga Start op 10 januari 2019
Helaas voor wie nog graag wil meedoen, deze cursus is nog steeds
VOLZET!
Gelieve je naam door te geven aan Marleen Bloemen, zodat ze jou
kan verwittigen indien er iemand zou afhaken:
0486/77 95 38 bloemen.marleen@telenet.be
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