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Kattenbos Straffe Buurt
Naar jaarlijkse traditie organiseert
K.W.B. Kattenbos gedurende de
wintermaanden een culturele, historische avond. Ditmaal ging het niet
over de beroepen van de Kattenbosenaren, maar wel over hun vrijetijdsbesteding.
Gedurende een anderhalf uur durende filmavond kwamen bijna alle verenigingen met hun activiteiten aan
bod. Het talrijk opgekomen publiek (+/- 130 personen) genoot ten volle van de verschillende filmfragmenten, zeker wanneer ze één of meerdere personages herkenden. Ook werd getracht een interactie te bekomen met het publiek hetgeen de presentatoren aardig lukte.
Het organiserend comité (Erik, Rudi,
Toon en Mark) waren dan ook bijzonder vereerd dat het vele werk
werd geapprecieerd.
voor herhaling vatbaar…
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Wist je datjes?
De eerste pastoor van Kattenbosch (werd zo geschreven in 1948) E. P.
Hoogstraeten was pastoor van 1948 tot 1958.
Hij kreeg bij zijn zilveren priesterjubileum in 1957 van de parochie
een bromfiets als geschenk.
In 1958 besluit het kerkbestuur om het stoelgeld in de parochiekerk
van Kattenbos op te trekken naar 1 frank
(1BEF=0.02EUR). Dit om de bouw van de parochiezaal te helpen te
financieren.
In 1993 werd er een bouwcomité opgericht om de parochiezaal te verbouwen tot de huidige KLOSTERHOF.
In heel de parochie worden bouwsteentjes verkocht tegen
500BEF=12.50EUR per stuk.
De renteloze lening verkregen bij de pater van H. Sacrament kan terugbetaald worden door het maandelijks ophalen van papier in Kattenbos.
In 1956 werd het familiekoor opgericht en E. P Heynen werd de eerste
dirigent en kreeg een vulpen.
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KWB-weekend te Echternach
Vrijdagnamiddag sijpelden onze vakantiegangers mondjesmaat de
prachtige en ultramoderne jeugdherberg van Echternach binnen. We
werden getrakteerd op Kempense vlaaien en bijbehorende koffie. De
toon was gezet.
Om bij onze KWB-ers het laatste restje heimwee naar het thuisland
weg te werken, voorzag de lokale keuken ons van een lekkere portie
Belgische frieten gegarneerd met een kippetje. Om al deze spijzen en
drank te verwerken, had de organisatie, die niets aan het toeval overliet, besloten om een avondwandeling in te lassen rond het meer van
Echternacht, dat vlak achter onze jeugdherberg ligt.
De aandachtige wandelaar heeft zeker zijn oog laten vallen op de
Japanse tuin en een redelijk boze, broedende zwaan. De andere hebben genoten van de stille avondschemer, omgeven door een schitterend landschap.
Van wandelen krijg je dorst, en dorst kan je lessen aan de bar van de
herberg. Zo ook was er een klimmuur, speeltuin, leeshoeken en een
sporthal aanwezig in de herberg. In het cafetaria kregen we het gezelschap van Herr Bofferding en zijn maten. Dit monde uit in diepzinnige gesprekken over alles en nog wat. Met andere woorden, gewoon gezellige cafépraat en lol.
Zaterdag zijn we de rivier De Sûre overgestoken in Bollendorf om
onmiddellijk in Duitsland te belanden. Drie landen bezoeken in drie
dagen, dat is toch wel intens. Ondanks dat iedereen weet dat het
landschap in Luxemburg varieert van licht glooiend tot steil heuvelachtig, hebben een aantal moedige vrouwen en mannen deze tocht
van een 8 kilometer te voet gedaan.
In Ernzen ligt het Natuur- en Dinosauruspark Teufelsschlucht
(Duivelskloof). Gelukkig zijn we de duivel niet tegengekomen, maar
wel prachtige met bomen bedekte rotsformaties, ingesneden door tot
wel 20 meter diepe kloven die je soms al wringend kon doorkruisen.
De jeugd vond het allemaal te gek, en klauterde van de ene rots naar
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de andere, om dan opeens tevoorschijn te komen uit een of andere
spellonk. Rechts achter de toegang van het Dinopark, was er een spiraal gebouwd, die een tijdslijn van het ontstaan van onze Moeder Aarde weergaf. In dit leerrijke park wonen er grote en heel grote dieren.
Elk van deze, helaas niet-levende maar wel levensecht nagemaakte
dieren, zijn voorzien van de nodige informatie, die het allemaal nog
een stuk boeiender maakt. De terugweg te voet werd door een nog
groter aantal moedige vrouwen en mannen aangevat, misschien onwetend dat een afdaling op de heenweg verandert in een beklimming op
de terugweg. Het volgen van de gidsen, die de tactiek van de omtrekkende beweging rond de heuvels aanhielden, resulteerde in het beklimmen van steile weiden en een surplus van wel zeker 4 kilometer.
Dat de geest wordt gescherpt is gelukkig een van de heilzame werkingen van het wandelgebeuren. Daarmee waren de wandelaars duidelijk
in het voordeel tijdens de zeer plezante, interessante en mooi gemaakte
muziek quiz die iedereen, jong en oud, aansprak. De quiz, Liliane en
Marina, was TOP.
De laatste dag trokken we naar het centrum van de oudste stad van
Luxemburg Echternach genaamd. Toon gaf een kort historisch overzicht van de stad en de grote abdij van Echternach. Daarna trok de
groep het stadje in, om verschillende paden te bewandelen. Na dit zonnig uitje, trokken we richting Dillingen, waar we op een camping verwelkomt werden door de gastvrouw en gastheer Marina en Rudi. Zij
begeleiden ons naar een leuk en lekker restaurant, voor een culinair
afscheidsdiner. Daarna vertrok iedereen druppelsgewijs terug huiswaarts. Wederom een zeer gesmaakt weekend, tijdens dewelke mensen
eens kunnen bijpraten, lol maken en je ook nieuwe mensen ontmoet;
en dit alles in een aangenaam decor. Daarvoor een grote “ Dank u ”
aan de werkgroep: Toon, Rudi, Rudi en Peter.
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Veilig op een veilige fiets
Donderdag 19 april 2018 gaat de geschiedenis in als de dag waarop
het record van de hoogste dagtemperatuur uit 1988 werd verbroken
sinds het begin van de waarnemingen in Ukkel.
Maar ook als de dag waarop onze infoavond over veilig fietsen doorging in De Klosterhof. Ondanks het warme weer mochten we toch
16 geïnteresseerden verwelkomen.
De spreker stak van wal met een grondige uitleg over wat nu precies
een veilig fiets is en welke de wettelijke verplichten hieromtrent zijn.
Ook werden er andere hulpmiddelen zoals de fietshelm, het fluovest,
... besproken.

Oké, een veilige fiets daar begint het mee maar zeker zo belangrijk is
dat we onze plaats op de weg weten m.a.w. kennen we de verkeersregels wel voldoende? Een opfrissing aan de hand van
enkele meerkeuzevragen was daarom wel eens nodig.
Er werd ook even stilgestaan bij bepaalde specifieke
verkeerssituatie zoals : ronde punten, fietsstraten, ....
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Na de pauze ging het over de elektrische fietsen. E-bike, speed-bike,
pedelec, ... zijn tegenwoordig hot items en niet meer weg te denken
uit het straatbeeld.
We hebben het o.a. gehad over de verschillende soorten, hun plaats
in het verkeer, of je een verzekering dient af te sluiten en of je al dan
niet een helm moet dragen ?
Onderstaand onderbord al eens tegengekomen ? Hier staat de "P"
voor speed pedelec.

Achteraf nog wat gezellig nakeuvelen maar dan ging het al lang niet
meer enkel over veilig fietsen alleen :-) .
Na deze leerrijke avond kunnen we met een gerust hart naar de volgende kwb-activiteit fietsen : onze degustatie fietstocht op 6 mei.
Van hart welkom !!!
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Wat komt.
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Parochie Kattenbos
Voettocht Scherpenheuvel
zondag 13 mei
De voettocht naar Scherpenheuvel gaat door op zondag 13 mei.
We vertrekken in de nacht van zaterdag op zondag om 01.00 u aan de
parking van taverne “De vijf linden” op Kattenbos.
Eric Drees staat daar met zijn VW-busje waar we onze rugzakken in
kwijt kunnen. Bij pech onderweg kunnen we steeds op hem rekenen.
We wandelen tegen een rustig tempo en we zijn dan, als alles wat
meezit, omstreeks 9.30 -10.00 u in het ontmoetingshuis de Pelgrim te
Scherpenheuvel.
Daar is gelegenheid om te douchen en men kan er ook een broodje bestellen. Indien je een broodje wenst, gelieve hiervoor ten laatste vrijdag11 mei een seintje te geven aan Jean Aerts (0497-215484)
of Willy Daems (0497-177477)
Om 11.00 u worden wij in de Mariahal verwacht om de eucharistieviering bij te wonen.
We raden de deelnemers die niet te voet terug naar Kattenbos willen
wel aan om afspraken te maken om thuis te geraken.
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Pompoenenwedstrijd!
Denkt u dat uw pompoen de grootste
is van Kattenbos?
Breng dan uw pompoen op zondag 7 oktober
om 14.00 naar de Klosterhof
en win een leuke prijs.

Tot 7 oktober !
Voor meer informatie;
zie website KWB of email lucvanbael@telenet.be
In samenwerking met DCM
Mei:



Plantengroei structureren
Overtollige ranken verwijderen
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Samenaankoop stookolie.
Beste KWB’er,
Op zondag 3 juni 2018 is het weer zover.
Wil je er warmpjes bijzitten aanstaande winter dan is dit het moment
om uw stookolietank weer aan te vullen.
Zoals voorgaande jaren bedingen wij een uiterst gunstige prijs bij onze
leveranciers.
Wij verwachten u tussen 10.00 – 12.00 uur in de Klosterhof om uw
bestelling te doen.
Volgende gegevens worden gevraagd:

Adres, huisnummer = belangrijk
2
Telefoonnummer of GSM
3
E-mail adres
4
Ton:
- bovengronds - ondergronds – kelder
- inhoud ton
- voorzien van overvulbeveiliging (fluitje)
5
Groene dop : controleer a.u.b.
- datum
- SV-nummer
6.
Minimumbestelling : 1000 liter
7.
Contante betaling
Zoals gebruikelijk wordt de verkregen prijs op vrijdag vanaf 15.00 u
uitgehangen in de Klosterhof.
Bestelformulieren beschikbaar in lokaal op zondag of je kan gebruik
maken van het bijgevoegd exemplaar;
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Vrijdag 8 juni 2018 om 21u30’ komen we samen aan de parking
Zandstraat.
Daarna wandelen we in groep naar het gebied waar we deze schuwe
en zeldzame “geitenmelker” hopelijk kunnen waarnemen.
Onze gids is opnieuw Pieter Cox. Via handgeklap zal hij de vrouwtjes trachten te lokken, want dat is het typische geluid dat de mannetjes ook maken en zo hun partner behagen. Er is voor 90% kans
dat we ze zullen zien. Wel moeten we ons rustig houden!
Na deze unieke ervaring is er in een speciale locatie mogelijkheid
voor een nabespreking. Misschien horen of zien we nog ander wild
en voor de nachtraven onder ons is er ook voor een natje en een
droogje gezorgd.
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WK Voetbal
RUSLAND
We komen eraan!!

Wat:

WK Voetbal kijken op groot scherm

Waar:

Klosterhof Kattenbos

Wanneer: -Maandag 18/6 : België - Panama om 17u.
- Zaterdag 23/6 : België - Tunesië om 14u.
Let op!! Deze match gaat door in de polyvalente zaal
van basisschool de Schommel, Haardstraat 20
- Donderdag 28/6 : Engeland - België om 20u.

Gratis inkom!!
Deuren gaan 1u voor aftrap open
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De plezante hof

De zon begint te schijnen, de natuur ontwaakt uit haar winterslaap en
dan begint het zo stilaan te kriebelen. M.a.w. ons samenwerkingsproject met vzw Biehal, de Eymardschool en de bevolking van Kattenbos wordt ook dit tuinseizoen gewoon verdergezet.
Ondertussen hebben we niet stilgezeten. Met een gedeelte van de
steun die we van de Koning Bouwdewijnstiching ontvingen hebben
we een serre gekocht en in de plezante hof neergepoot.
Eén van onze medewerkers heeft zelfs een echt tuinplan uitgetekend
waarin alles een duidelijk plaats krijgt.
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Enkele klasjes van de Eymardschool hebben dit voorjaar ook al samengewerkt met vrijwilligers van de Biehal in de tuin. Een klasje
heeft o.a. radijsjes en erwten gezaaid. Onder leiding van Rudi Lemmens en Medard Verstaeten hebben de kinderen een mooie les gehad
waar ze o.a. leerden over bloemen en het zaaien ervan. Foto's hiervan
vind je op de Facebookpagina van de Eymardschool.
Wat is er op dit moment zoal gezaaid :
* In deze serre staan radijsjes, tomaten, prei, salade, verschillende
kruiden, ook nog wat bloemen waaronder stinkertjes en zonnebloemen.
* in de volle grond hebben we o. a. 3 soorten aardappelen gezet ( in
totaal ongeveer een 8 are), erwten, prei en radijsjes.

Iedereen werkt enthousiast samen in dit project en de ploeg is zelfs
uitgebreid met twee extra krachten nl. Mr. Berkmans en Mr. Gerits.
Uiteraard blijven we op zoek naar mensen die graag mee willen helpen in de plezanten hof. Ook bij ons geldt de regel : "hoe meer
volk, hoe meer vreugde". We zijn er elke maandagvoormiddag van
09.00 u tot 12.00u.
Kom gerust langs, iedereen is van harte welkom !!!
19

20

