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Wat voorbij is.
Ho Ho Ho riep de Kerstman naar Rudolf zijn rendier en pardoes daar
stonden ze dan in het drassige veld achter het klosterhof. Veel te vroeg
geroepen naar zijn rendieren, dat heb je wanneer je niet meer met de
trein kan komen en al wat ouder wordt hé.
Gelukkig hadden we nog een tractortje gevonden die de slee ging halen in de velden. Eenmaal ter plaatse stonden de kinderen hem al op te
wachten. Zij hadden van te voren al een paar leuke kersttekenfilmpjes
gezien in de vrolijke en warme tent, die er was voorzien voor deze
bengels.
Toen een 45 tal kinderen bij de Kerstman waren geweest voor een foto
en een zak snoep moest hij weer verder, want er stonden nog andere
kinderen op hem te wachten. De Kerstman draaide zich nog eens om,
wuifde nog een keer en riep Ho Ho Ho en weg was ie.
Daarna konden de ouders en kinderen nog een heerlijke hotdog eten en
een glühweintje drinken. Tot volgend jaar ?
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Wat komt.
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Kattenbos Straffe Buurt
Wat een unieke uitnodiging: MIS ZE NIET
1948 is 70 jaar teruggaan om de start van de parochie Kattenbos mee te
maken.
We hebben beeldmateriaal van vroeger tot nu.
Wie herkent zichzelf of zijn ouders?
Toneel of modeshow: de KAV van vroeger, nu femma kan het allemaal en wie doet er zoal mee?
Ziekenzorg, nu samana viert feest en wie komt er nu allemaal in beeld?
De leiding en leden van de Chiro van vroeger en nu zijn ook present.
Zelfs de gepensioneerden van 30 jaar geleden laten hun beste danspasjes bewonderen. Het familiekoor van Kattenbos bij plechtige gelegenheden op hun best.
En de KWB van Kattenbos mag niet ontbreken: wie deed mee aan de
wijkenkampen tussen de Bieberg, Knapenhoef, Spinnewiel, Katterijen,
Statie en Kikkers.
Krijg je alle straffe “Wedden dat” acts terug te zien van de wijkenkwis
van 1987? Onze treindropping, de pinksterveldloop, de jogging, wandelingen, gezinsfietstochten en -tweedaagsen,… het komt aan bod!
Of herinner je nog de legendarische processie van 1988?
Op donderdag 8 februari om 20.00 h in de Klosterhof komt het tot leven, inkom is gratis. Wees er tijdig voor de betere zitplaats.
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KWB-Gezinsweekend
vrijdag 13 t/m zondag 15 april 2018

Voor deze jubileumeditie heeft de organisatie nog eens
alles uit de kast gehaald. Jaja, dit is al de 10de keer dat
we op avontuur gaan en dan mag het wel iets meer zijn.
Het is dan ook geen toeval dat onze sportieve jeugdherberg vlak aan het meer van Echternach is gelegen, een
toplocatie.
Echternach is de oudste stad van Luxemburg en situeert
zich aan de ingang van wat ook wel eens Klein Zwitserland wordt genoemd. Een werkelijk prachtig, sprookjesachtig aandoend natuurgebied dat gekenmerkt wordt
door de vele grillige rotsformaties, grotten, spelonken en
kloven, kleine riviertjes en stromende beekjes, watervallen, stroomdalen en een zeer weelderige vegetatie.
Voorlopig hebben we voor 68 personen
gereserveerd (met 2,4,5 en 6 persoonskamers).
Zoals gewoonlijk is alle comfort aanwezig .
Ons vrijblijvend programma ziet er als volgt uit :
Vrijdag 13 april :
- lekkere ontvangst vanaf 16u00 met koffie en gebak
- smakelijk avondeten om 19u00
- avondwandeling rond het meer. Breng gerust je rolschaatsen,
inline skates of fiets maar mee want het wandelpad is
verhard.
Voor de avonturiers is er een gratis Bike Park met pumptrack, jumping- tafels, gaps, golven en meerdere steps.
Beschermende kledij aanbevolen.
We passeren de restanten van
een Romeinse villa en een kin
der speeltuin voor de aller
kleinste.
Ondertussen kan je genieten
van het prachtige uitzicht over
het meer.
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Zaterdag 14 april :
- lekker ontbijtbuffet
- 11u00-12u00: een bezoek aan de Teufelsschlucht of Duivelskloof.
De natuur is er prachtig en ongerept en de duivelskloof is imposant
om te zien. Wanneer je tussen de hoge rotsen loopt besef je pas
hoe ongelooflijk groots de natuur is. Dit is ongetwijfeld het werk
van de duivel.
- 12u00-13u00 : picknick op eigen wijze
- 13u00-16u00 : keuze tussen :
* een bezoek van het dinosauruspark, een aanrader. In dit thema
park met een hoge "funfactor" leer je alles over de geschiedenis
van de aarde en de dieren die er leefden vanaf 420 milj. jaar geleden
met de dinosauriërs en mammoets.
Alle dierenmodellen zijn levensecht, op ware grote en echtheidsgetrouw met als highlight een T-Rex van maar liefst 14 meter !!!
of
* een mooie wandeltocht van +- 2 uur in de omgeving van de
Tuefelsschlucht. We komen langs de watervallen van Irrel die
we van op een mooie grote houten brug goed kunnen bekijken en
beleven. Langs de paden zijn diverse uitkijkpunten.
- 19u00 : avondeten
- 20u00 : gezellig samenzijn met kwis
voor jong en oud. Drank aan
gewone consumptieprijzen.
Zondag 15 april :
- ontbijtbuffet
- 11u00 : bezoek aan de stad Echternach
- 12u00 : verrassingsmiddagmaal
Prijzen :
- kinderen van 3 t/m 12 jaar
- volwassenen op een meerpersoonskamer
- volwassenen op een tweepersoonskamer
Praktische info :
- lakens en dekens zijn inclusief
- handdoeken zijn exclusief
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50 €/pp
95 €/pp
105 €/pp

- adres van de jeugdherberg :
Jeugdherberg Echternach
Chemin vers Rodenhof
L-6487 Echternach
Tel.: (+352) 26 27 66 400
Fax: (+352) 26 27 66 430
echternach@youthhostels.lu
- verplaatsing met eigen vervoer
- er is voldoende gratis parking.
- mogelijkheid tot vegetarische maaltijden, graag vermelden bij
inschrijving.
- meer info zie :
http://www.eifelinfo.nl/dinosaurierpark-teufelsschlucht/
http://youthhostels.lu/en/youth-hostels/youth-hostel-echternach
http://www.visitluxembourg.com/nl/plaatz/lakesrivers/het-meervan-echternach
Inschrijven kan enkel op zaterdag 27 januari 2018 tussen 10.00 en
12.00 uur bij Rudi Colson Haardstraat 21 te Kattenbos
(ingang langs de achterdeur).
Gelieve daar eveneens uw voorschot van 50 € per gezin contant te betalen.
Snel inschrijven dus want de plaatsen zijn beperkt !!!!
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