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Nieuwjaarswensen
van de voorzitter
Nieuwjaar is de dag waarop het begin van het nieuwe jaar wordt gevierd. Bij deze viering zijn wederzijdse gelukwensen en goede voornemens gebruikelijk.
Het eind van het jaar is een goed moment om even terug te kijken op
het voorbije jaar en ons af te vragen of we op de goede weg zijn.
Als voorzitter van K.W.B. Kattenbos, kijk ik heel tevreden terug op
ons afgelopen werkjaar en dank daarvoor in de eerste plaats natuurlijk
onze wijkmeesters, die er altijd voor zorgen dat elk van onze activiteiten tot in de puntjes verzorgd zijn.
Ook dank ik jullie die altijd zo talrijk aanwezig waren op onze activiteiten. Als ik even vooruit kijk naar het komende werkjaar ben ik er
van overtuigd dat we weer tal van mooie activiteiten in het verschiet
hebben.
Hoogtepunt ligt hierbij op 31 augustus. Dan hopen wij dat we meer
dan 3000 mensen bijeen krijgen om onze vereniging in het Guiness
Book of Records te krijgen.
Meer hierover volgt nog, hou het zeker in de gaten!
Hoe cliché het ook mag klinken ik wens ieder van jullie een heel
goede gezondheid in 2019 want daar begint tenslotte alles mee.
Hopelijk tot gauw op een van onze volgend activiteiten.
GELUKKIG NIEUWJAAR !!
Jan Lyen voorzitter K.W.B. Kattenbos
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Wat voorbij is.

Koken
Bij de afgelopen feesten hoort natuurlijk lekker eten. Maar dit gaat
niet te samen zonder te koken. Er waren weer een 15 tal koks die zich
hier inschreven voor onze lessen. Het thema was feestmenu’s .
De eerst les kregen we les van onze huiskokkin Eliane.
Hier ging het over High Wine. De koks gingen al snel aan de slag met
de voorbereidingen en een tijdje later verschenen de eerste gerechten
op de tafel.
Wraps, sandwich, Britisch pie, cake, deegstengels passeerden allemaal
de revue.
De tweede kookles zou volgen maar ons kokkin moest helaas zelf onder het mes deze keer. In allerheil hebben we onze hulplijn moeten
gebruiken en werd deze les met zorgvuldigheid door Pierre overgenomen.
Hier werden de menu’s ook zeer gewaardeerd, want ik heb al horen
zeggen dat er op verscheiden plaatsen kwb menu's klaarstonden op de
feesttafels.
Trifle, krokantje van aardpeer, pastinaaksoep, eend met pepersaus
stonden op het menu van de avond.
Het was kortom weer een paar gezellige kookavonden.
Eline, nog een goed herstel en aan Pierre, bedankt dat je dit nog in
laatste instantie hebt willen doen.
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Winterwandeling
We mochten 106 wandelaars verwelkomen aan de mooie spiegeltent
en het fijne laagje sneeuw gaf een winters tintje aan het landschap.
Onze gids, Pieter Cox, gaf een korte info en dan gingen we op stap.
Langs de spoorweg trokken we de bossen in naar onze eerste halte.
Hier gaf Pieter info over hoe planten en dieren zich aanpassen aan de
winter. De bovendelen van de planten sterven af en ze leven verder
van reservevoedsel in de wortels. Bomen en struiken laten hun bladeren vallen anders zou de boom gewoon uitdrogen en afsterven.
Bij de dieren is het iets ingewikkelder: zaadeters vinden over het algemeen genoeg voedsel in de winter maar insecteneters hebben het zeer
moeilijk en schakelen dan ook over naar zaden.
Veel dieren vormen ook een ‘speklaag’ in de zomer om de winter
door te komen. Anderen veranderen van vacht en sommige vogelsoorten ruien. Dieren zoals de eekhoorn en de gaai verzamelen eikels en
noten. De gaai neemt 5 eikels in zijn krop en eentje in zijn bek om die
te verstoppen in de grond, zelfs op meerdere km afstand. Als een gaai
weet dat hij in de gaten wordt gehouden dan komt hij terug om ze elders te gaan verstoppen. Zo komt het dat de niet opgegraven eikels
later uitgroeien tot bomen en we hier en daar in het landschap groepjes eikenbomen zien verschijnen. De gaai verstopt zomaar eventjes 15
kilo eikels (ongeveer 3000 stuks).
Bij de volgende halte maakten we kennis met een mierenkoepel. Bosmieren leven vooral in dennenbossen en lichte loofbossen.
Ze verslepen materiaal dat wel 400 keer zwaarder is dan zichzelf. Ze
eten vooral insecten en zo’n volkje doodt jaarlijks zo’n 8 miljoen insecten. Op die manier beperken ze een explosieve toename.
Ze zijn verzot op de honingdauw van bladluizen: zij ‘melken’ de luizen door met hun voelsprietjes te trommelen op het achterlijf van de
luizen. Er zijn een 700.000 werksters actief rond een nest.
Vooral de groene specht is verlekkerd op de bosmier maar ook wegmieren, de gele weidemier en glanzende houtmieren staan op zijn menu. Hij heeft hiervoor een erg lange tong die tot 10 cm buiten zijn snavelpunt kan uitgestoken worden. Het uiteinde vormt een plat en verbreed orgaan met haakvormige uitsteeksels en kan onafhankelijk worden bewogen. Een speekselklier houdt de tong kleverig en hij kan zo
larven en cocons van mieren uit hun nest likken.
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Aan de molen vertelde Pieter over dierensporen: beste periode om sporen te zoeken is natuurlijk de winter. Zo zijn er o.a. loopsporen: de
meeste dieren in de vrije natuur bewegen zich volgens een vast netwerk van paadjes om sneller te kunnen vluchten bij onraad. Men
noemt dat ‘wissels’.
Ze doen dat vooral’s nachts en volgen dan het achtergelaten geurspoor. Een hond loopt meestal zigzag terwijl een wolf altijd rechtdoor
loopt.
Pootafdrukken vind je gemakkelijk bij sneeuw of in vochtige grond.
Zo onderscheiden we sporen van dieren met nagels (knaagdieren,
egels) sporen van vogels (met of zonder vliezen) en sporen van evenhoevigen (herten, reeën, koeien, schapen).
Er zijn ook vraatsporen (bv. een omgeknaagde boom door de bever) en
prooiresten die de dieren achterlaten (notenschelpen, afgeknaagde kegels van dennen, snavelsporen op aangevreten fruit).
De zanglijster slaat slakkenhuisjes stuk tegen een hard voorwerp om
de slakken eruit te halen. Deze plaats noemt men een ‘lijstersmidse’.
Uilen, kraaien en meeuwen maken braakballen (onverteerbare delen
van haren, veren, dekschilden van kevers, botjes), die bij ontleding de
eetgewoontes van deze wezens prijsgeven.
Na de warme koffie, frisrank of een likeurtje en een kleine rustpauze
trokken we verder.
Op de Kattenbosserheide sprak Pieter over de vogeltrek. Veel vogels
verplaatsen zich tussen hun voortplantingsgebied en overwinteringsgebied.
En dat kan gaan over duizenden kilometers. De maatheide is een plaats
waar elk jaar in het najaar tussen de 1000 en 1500 overvliegers gespot
worden.
Door het ringen van bepaalde vogels kan men exact nagaan welke afstanden ze afleggen, welke route ze volgen.
Zo werd een braamsluiper (12,1 gram) geringd op 09/09/2011 in Lommel, gecontroleerd in Israël op 26/02/2015 op een afstand van 3378
km na 3 jaar 5 maanden en 19 dagen.
De Noordse stern broedt op de noordpool, overwintert op de zuidpool
en legt jaarlijks zo’n 70.000 à 90.000 km af. Op heel zijn leven heeft
hij ongeveer 800.000 km afgelegd.
Geen enkel dier ziet per jaar zoveel daglicht als deze Stern.
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De volgende halte was de ‘drieplas’ hier had Pieter het over uitwerpselen, holen, nest- en slaapplaatsen van dieren.
Herten en hazen hebben geen vaste slaapplaats, ze slapen op plekjes
die ze toevallig tegenkomen en geschikt zijn en meestal maar éénmalig
gebruikt worden.
Veel dieren bakenen hun territorium ook af met urine (vos, kat)
Een vossenhol lijkt fel op een dassenhol, het ene is breder dan hoog en
het andere hoger dan breed. Een das houdt zijn hol proper maar een
vos is een echte ‘sloddervos’ hij laat alles zomaar rondslingeren.
Hier was ook een poel waar everzwijnen regelmatig een modderbad
nemen (zoelplek) om hun huid en vacht in goede conditie te houden.
Na het modderbad schuren zij de overtollige modder af aan een
schuurboom. Zo zie je op 50 à 60 cm hoogte een verkleurde en gepolijste stam.
Wilde zwijnen zijn alleseters (eikels ,beukennoten, kastanjes, wortelen, bladeren van wilde planten en landbouwgewassen zoals mais,
knollen , bieten, aangevuld met dierlijk voedsel).
Zomaar eventjes 2 kg eikels per dag. In slechte mastjaren (minder eikels en noten en als ze minder dierlijk voedsel vinden in het bos) wagen de zwijnen zich wel eens buiten hun territorium om op zoek te
gaan naar dierlijk voedsel (larven, regenwormen, slakken ) en zo komt
het dat ze tuinen en grasperken komen omwoelen.
De Afrikaanse varkenspest is een besmettelijke virusziekte die in september 2018 dieren in België besmette.
Langs de testbaan van Ford sprak Pieter over het feit dat hier nog maar
weinig planten van oudsher aanwezig zijn (planten van na de ijstijd).
Daarom dit kwekerijproject (Zomereik, Hazelaar, Lijsterbes, Sporkehout en Jeneverbes). Het was hier ook de biotoop van de parelmoervlinder.
Half mei verschijnen de vlinders en de vrouwtjes leggen eitjes op de
onderzijde van de smalle weegbree. Zij hebben een open en korte vegetatie nodig op warme plekjes bij kaal zand of in de luwte.
Half juni tot begin mei verschijnen er rupsen, dat betekent dat ze overwinteren in de spinselnesten op de waardplant.
Voor deze vlinder is het nodig dat er een goed maaibeheer is om schrale omstandigheden te creëren (voldoende open ruimte en genoeg bloemen).
Een laatste stopplaats was achter de Eymardschool bij de vleermuiskelder.
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Vele dieren houden een winterslaap en we laten ze best met rust. Eekhoorns en dassen hebben ‘winterrust’: ze worden af en toe wakker,
verlaten hun hol om even op zoek te gaan naar verstopt voedsel.
De vroegere aardappelkelder van De Paters is omgevormd tot een
vleermuisverblijf waar vleermuizen kunnen overwinteren. Zulke winterverblijven moeten aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen
om geschikt te zijn:
Temperatuur niet onder het vriespunt en geen grote schommelingen,
hoge luchtvochtigheid, ruwe wanden waaraan de vleermuizen kunnen
hangen.
Verstoring door mensen is ongunstig omwille van de verhoging van de
temperatuur en de luchtbeweging wat vleermuizen uit hun slaap haalt.
Na een dankwoordje van Rudi Lemmens voor onze Pieter werden we
ook nog uitgenodigd voor een lekkere wafel en drankje in de spiegeltent.
Dank aan de werkgroep en Pieter, het was een mooie en leerrijke zondagswandeling!
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Kattenbos viert kerst
Zaterdag 22 december was weer een grote dag voor de kinderen van
Kattenbos: de Kerstman kwam op bezoek! Dit jaar was er zelfs een
heuse spiegeltent (ons gratis aangeboden door BCM) opgezet om de
lieve man te ontvangen. Vanaf 18.00 uur was iedereen welkom en de
KWBeer stond de kinderen met de ouders op te wachten voor een dikke knuffel. Om 19.00 uur was er een optreden van Animolly met een
kindervoorstelling.

Alle kinderen stonden enthousiast mee te zingen en dansen met onze
Animolly tot de Kerstman met zijn rendieren hem kwam aflossen. Nadat de Kerstman zijn ronde door de spiegeltent had gemaakt mochten
alle kindjes bij de gulle man op de slee langskomen voor een cadeautje. Ruim 70 kinderen passeerden op zijn slee! Na de Kerstman was
het de beurt aan de live-band Totally Soul om alles te geven om er een
daverde sfeer in te brengen.
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Tussendoor werden ze afgelost door een verrassingoptreden van onze
plaatselijke TV-ster Miet Luyten. Toen alle Live optredens gepasseerd
waren is de sfeer verdergezet door onze locale DJ Marina en dit tot in
de late uurtjes…Voor het lekker eten werd er dit jaar beroep gedaan op
de kookkunsten van Kattenbos Sport.
Zo kunnen we als verenigingen elkaar steunen!
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Wat komt
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Bezoek aan
fort Breendonk en Duvel

Zaterdag 23 maart
Meer info volgend kattebellekke
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Miet, onze voice senior aan het woord.
Begonnen is het allemaal met karaoke. En nu is het een droom om te kunnen
zingen, echt mijn ding. Een droom die uitkomt als je het tot in de finale van
de voice senior geraakt. De tegenstand was niet min en daarom ben ik fier op
mijn prestatie. (Kattenbos ook!)

Mijn coach Natalia verkoos “De allereerste keer” van Rita Deneve voor de
finale. Een echte meezinger waar iedereen in mee zou gaan. Ik had liever een
stevig nummer van Tina Turner gezongen. Ja, je weet het niet waar de jury
voor uit de bol gaat. Rockmuziek is echt mijn ding.
Miet vertelt over de hectische voorbereidingen.
Eerst 3 à 4 keren per week naar Vilvoorde en Antwerpen. In de finaleweek
elke dag. De workshops van mijn coach Natalia waren in Antwerpen. Samen
met Bert Gielen - heeft zelf een muziekstudio - kregen we individueel ondersteuning en bruikbare tips.
Elk muziekstukje werd ontleed en toegelicht wat zangtimbre en presence betreft. De danspasjes in de halve finale heeft Natalia (ik zong toen Maria van
Blondie) me aangeleerd en weet dat ze me na mijn optreden toevertrouwde
dat ik haar nog overtroffen had.
Ik kan alleen maar zeggen dat het er echt professioneel aan toe ging. Zelfs
voor een bril gingen we langs bij Eline De Munck, brillenontwerpster. We
mochten in de finale een bril van haar dragen, niet op sterkte maar met vensterglas, zo heb ik toen gezongen als een blinde mol.
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Kleding konden we uitkiezen bij een firma van kledingverhuur. Al werden
die op maat bijgewerkt, maar die mochten we zelf niet houden. In Vilvoorde
werd voluit geoefend op camerawerk, geluid en presentatie. Camera-ervaring
opdoen, dikwijls oogcontact zoeken. Eerst met monitors, daarna in de halve
en finale met oortjes. Had je dat gezien?
Inoefenen met het orkest van Hans Francken, vaste pianist van Clouseau was
indrukwekkend. Weet dat Endemol het productiehuis achter The Voice alles
stevig ondersteunt. Daar werden we gesoigneerd als echte sterren. En ongelooflijk hoeveel volk, personeel er bezig zijn met de opnames.
Zo zat ik tijdens het schminken eens naast Dany Verstraeten, een vlotte gast.
Voor het schminken en stijlen staan ze altijd klaar met potjes en lippenstift.
Bij mij zie je geen verschil tussen voor en na. Bij Natalia en An Lemmens
wel. Niet geschminkt zijn dat ook gewone, simpele vrouwen.
Hoe was de verhouding tussen de “tegenstanders?
Daar was geen na-ijver of zoiets, echt een toffe groep. Samen met de coaches
precies één familie. Verschillende kandidaten hadden meer podiumervaring,
maar ik heb er altijd maximaal tegen aangegaan. En wat echt deugd deed,
was dat coaches en publiek rechtstonden.
En dan uw eerste TV optreden, een schot in de roos?
Op TV was ik als eerste te zien, maar op de opnames was ik als laatste aan de
beurt. Zenuwen en trillen, ik kon het podium niet op want ik was mijn tekst
kwijt. De begeleidster, Marleen van Endemol heeft me toen geweldig opgevangen en na enkele glazen water lukte het.
Welke ervaring naast het zingen zal je bijblijven?
Op 12 november het “Crystal concert” van Natalia voor haar 15-jarig bestaan
van dichtbij meemaken. Repetities, de avondshow en het podium van de Lotto Arena mogen betreden. Daarnaast met de volledige crew tafelen, als vip
behandeld worden, op de eerste rij gereserveerde plaatsen. Ja, echt af.
Welke toekomstmuziek zal 2019 voor ons Miet brengen? We wensen haar
samen met hare Joe en The Last Change het allerbeste toe!
Vergeet niet dat Miet onze kerstviering al enkele jaren met haar zang verzorgt, waarvoor onze grootste dank!
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