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Wat voorbij is.
Jaarlijks organiseert KWB Kattenbos 25 activiteiten, o.a. Kattenbosserjogging (350 deelnemers), après-skiparty ( 450 feestgangers ),
kerststal met spiegelpaleis enz... en dat brengt ook wat op in het laatje.
Daarom sponseren we elk jaar een goed doel, zoals dit jaar speelgoed
voor de kinderafdeling van het ziekenhuis te Pelt ter waarde van 500€ .
Op maandag 11/03 zijn we op de kinderafdeling ontvangen door de
hoofdverpleegster, die ons naar de speelkamer van de kinderen bracht.
Daar stond het speelgoed, dat ze aangekocht hadden van het geschonken bedrag van de KWB. We kregen uitleg over hoe ze het speelgoed
gaan gebruiken. Op de afdeling zijn er ongeveer 15 kinderen, kinderen
die aan de beter hand zijn, kunnen gaan spelen in de speelkamer en
kinderen die de kamer niet mogen verlaten wegens infectie, die krijgen
speelgoed op de kamer, zoals je een boek gaat uitlenen in de bibliotheek.
Na de uitleg werden we bedankt door alle personeelsleden van de kinderafdeling en mochten we samen op de foto. Er werd ons door de
hoofdverpleegster nog een drankje aangeboden en nog wat uitleg gegeven over de afdeling zelf.
Met een goed gevoel reden we terug naar Kattenbos.
Groetjes
Luc en Jim

3

Ford van Breendonk
45 leden schreven in voor deze uitstap, een onverhoopt succes. Goed
op tijd arriveerden we aan het fort. Twee gidsen stonden klaar.
Een kleine inleiding over geschiedenis en ontstaan van het fort en we
konden binnen in deze betonnen mastodont. Binnen was het bijzonder koud. Wat zich hier afspeelde is gruwelijk en onmenselijk.
Het is onvoorstelbaar wat de gevangenen moesten ondergaan overgeleverd aan de willekeur en pesterijen van de bewakers en de kampleiding.
Hard werken, weinig eten, onmenselijke hygiënische omstandigheden,
de angst en onzekerheid, iedereen was onder de indruk van wat zich
hier afspeelde tijdens de oorlog.
Een aanrader om dit fort te bezoeken.
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Duvel
Na het eten in de Lunch Garden was het tijd om brouwerij Duvel te
bezoeken.
Een kort introductiefilmpje over het ontstaan en de groei van deze
brouwerij.
Zo kwamen we te weten dat Duvel 10 brouwerijen heeft verspreid
over de hele wereld en dat ze recent ook in Engeland thee produceren.
Op een aangename manier loodste onze gids ons doorheen de brouwerij.
Duvel wordt gebrouwen met grondwater van uitstekende kwaliteit uit
een diepe put van 60 meter deels bevoorraad met grondwater vanuit
Limburg… dus Duvel is ook een beetje Limburgs.
We kregen uitleg over de ingrediënten die gebruikt worden, bezochten
de brouwzaal met de enorme kuipen en een grote hal waar het inkomend leeggoed wordt getrieerd, de flesjes en bakken gespoeld worden, opnieuw gevuld, voorzien worden van een etiket en dan worden
opgeslagen vooraleer ze in de handel worden gebracht.
Enorme silo’s waarin het bier rijpt. Eén silo bevat zomaar eventjes 1
miljoen duveltjes.
Duvel wordt enkel gebrouwen in de brouwerij van Breendonk en van
daar uitgevoerd over de hele wereld.
Als afsluiter konden we nog gratis twee duveltjes proeven en genieten
van lekkere kaas. We kregen ook nog een mooi duvelglas bij ons afscheid.
Een mooie dag en misschien moeten we jaarlijks zo’n uitstap
organiseren.
Dank aan Jean, Chris en Jan.
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Wat komt

Welkom bij Fablab Geel.
Bij ons kunnen alle creatievelingen terecht om ideeën te realiseren
door gebruik te maken van een aantal computergestuurde prototyping
machines zoals 3D-printer, lasercutter, CNC-machine, UV-printer,
snijplotter, … . Met behulp van ontwerpsoftware en elektronica ben je
in staat om (bijna) alles te maken.
Interesse? Wil je ook eens een bezoek brengen aan dit hoogtechnologisch centrum?
Dat kan !!
Op woensdagavond 24 april rond 19.00 uur brengen wij een bezoek
aan dit Fablab.
Let op: de plaatsen, 15 stuks, zijn beperkt en dus is tijdig inschrijven
de boodschap.
Inschrijven kan via de website: kwbkattenbos.be
Kostprijs: € 10,00 ( zonder de verplaatsing )
Het is de bedoeling dat iedereen ter plaatse een eigen ontwerp maakt
en mee naar huis kan nemen.
Voorkennis is absoluut niet vereist !!
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Welke toekomst voor de
Lommelse kerkgebouwen?
Blijft onze kerk open of krijgt ze
over enige tijd een andere bestemming? Welke functie zal ons kerkgebouw in de toekomst krijgen?
Bij vele mensen leven dergelijke
vragen. Aanleiding is de vraag van
de Vlaamse Overheid dat er voor
elke gemeente een kerkenbeleidsplan met toekomstvisie wordt opgesteld.
Voor de kerkgebouwen van Lommel werd een eerste indeling gemaakt.
Voor sommige kerken wordt effectief een nevenbestemming of herbestemming overwogen.
Daarover moet informatie gegeven
worden.
Nog belangrijker is dat er nog vele opties open staan. Daartoe wordt
inspraak gegeven.
Daarom organiseert de Werkgroep Kerkenbeleidsplan Lommel een
informatie- en inspiratiemoment op maandag 29 april 2019 om 19.30
u in zaal Klosterhof in Lommel Kattenbos.
Alle geïnteresseerden zijn welkom en kunnen komen meedenken.
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Voettocht Scherpenheuvel 5 mei
De voettocht naar Scherpenheuvel gaat door op zondag 5 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 donderdag 2 mei een seintje te geven aan Jean Aerts (0497-215484)
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?

Tot 6 oktober !
Voor meer informatie;
zie website KWB of email lucvanbael@telenet.be

Half april:


Pompoenzaadje planten in pot
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Met wie is Kattenbos meer verbonden dan de
paters van het Heilig Sacrament? We spreken af
met pater Maurits Gijsbrechts, van
de Congregatie van het Heilig Sacrament (Latijnse
naam: Societas Sanctissimi Sacramenti, S.S.S.)
Maurits begint met de ontstaansgeschiedenis
Onze stichter Pierre-Julien Eymard
was een Fransman uit de buurt van
Grenoble (1811-1868) en kreeg in
1856 toestemming om een nieuwe
priestercongregatie te beginnen met
als doel een grote devotie van het Heilig Sacrament, d.w.z. Christus aanwezigheid in de eucharistie. Hij werd
heilig verklaard op 9 december 1962.
Eind 19de eeuw was het politiek klimaat niet echt kerkelijk gezind en
werden de congregaties verbannen uit
Frankrijk. Dat zorgde voor een verhuis naar Brussel, dat nu nog onze
hoofdzetel heeft in Elsene.
Terug naar Kattenbos, hoe zijn de paters hier terecht gekomen?
Onze congregatie had een Vlaams juvenaat (=school met doel opleiding tot kloosterling) in de buurt van Namen, dat te klein werd. Op
12 maart 1938 besliste de gemeenteraad van Lommel om 12 ha
“slechte” heidegrond in de nabijheid van het station te verkopen aan
de paters. Voorwaarde was dat de op te richten kapel altijd toegankelijk moest zijn voor de toen weinige bewoners van de “Cattenbosch
Eyndergatbeek”. De bouw kon beginnen, maar de 2de Wereldoorlog
zorgde ervoor dat het een uitvalsbasis werd voor achtereenvolgens
Duitse, Engelse en Amerikaanse militairen.
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Tussendoortje uit: “Alle wegen leiden naar Lommel…” van Victor
Mennen: door de komst van de paters besliste de Lommelse gemeenteraad de straatnaam Varkensbaan af te schaffen en te vervangen
door Oude Diestersche Weg (1938). Tot 1955 werd dë diestërsëbouwën nog gebruikt, nu Oude Diestersebaan.
Vergeet ook niet dat er per toeval de vondsten uit een grafveld in onze tuin nu in Museum De Kolonie bewaard worden.
Zondag 25 november 1939 werd de kerk en het klooster ingewijd
door de bisschop van Luik, Monseigneur Kerkhofs. In 1948 werd
Kattenbos een officiële parochie en hebben onze paters voor volgende pastoors gezorgd: G. Hoogstraeten was pastoor van 1948 tot
1958. Hij kreeg bij zijn zilveren priesterjubileum in 1957 van de parochie een bromfiets als geschenk. Pastoor A. Megens was van 1958
tot 1980 parochieherder en hielp mee aan de eerste verbouwing van
de parochiezaal. J. Deferme woonde in het huis Roosen dat als pastorie dienst ging doen van 1980 tot 1986 en richtte een eigen ziekenzorgwerking uit. M. Luyten van 1986 tot 1994, zette een parochieraad en doopsel, vormsel, catechese en plusserswerking op punt. O.
Termote van 1994 tot 1998. Hij was al 13 jaar lang aalmoezenier in
het Maria Middelares ziekenhuis. Er kwam een kinderkoor o.l.v. zuster Mia Van Eygen en Br. Guido. L. Bollen was van 1998 tot 2003
pastoor, daarna werden priesters van het bisdom pastoor op Kattenbos: G. Stinkens, G. Jansen en J. Lamers. Nu verzorgt pater B. Janssen afwisselend met W. Guinier de misvieringen.
Laat ons terug hebben over jouw verblijf hier op Kattenbos.
Na WO2 in 1945 kon onze school echt van start gaan als een internaat met de richting Latijn-Grieks. Zelf startte ik hier in 1954 mijn
humaniora als Kwaadmechelaar, door toedoen van E.H. Beliën. Dan
volgden 2 jaar noviciaat in Bitsingen samen met broeder Guido en
Lambert Jansen. Daarna in het frans hogere studies in Zwitserland
(Fribourg) gevolgd door 1 jaar legerdienst en mijn theologiestudies
in Leuven. Onze huisvesting was toen ook in ons huis-hoofdzetel in
Elsene. Aan zowel mijn studiejaren in Zwitserland als Leuven houd
ik mooie herinneringen en ervaringen over omdat je in contact kwam
met vele nationaliteiten.
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Het was de tijd van mei ’68, de rakettenbetogingen, Leuven Vlaams
en het nieuwe Vaticaans concilie. Veel kon, niets moest! En onmiddellijk na mijn studies werd ik eerst surveillant bij de grote leerlingen zoals dat toen heette en daarna leraar godsdienst. We bleven
onderwijs verzorgen hier op Kattenbos tot 1996. De meeste paters
hadden een opdracht in het Eymardinstituut. Tot 120 internen waren
er en om voor eten te zorgen. We hadden een serieuze tuin en fruitgaard en zelfs een boerderij waar broeder Jef de plak zwaaide. Tot
10 000 legkippen hadden we en broeder Eymard beheerde ze met
liefde. We hadden ook 2 klassen lager onderwijs met als meesters:
Winters en Simons. De BLO school kwam in 1996 in onze gebouwen na onze verhuis naar het klooster naar Hoog Kattenbos. In 1979
ontstond de Lommelse scholengemeenschap en werd onze school
een eerstegraadschool en verdween de opleiding Latijn-Grieks, het
internaat bleef nog.
Officieel ben je provinciaal van Pierre-Julien Eymard, wat moeten
we ons daarbij voorstellen?
Het is zo dat ik sinds 2003 de leiding heb over de verschillende huizen in België en bij uitbreiding Nederland, Duitsland en Mozambique. Eigenlijk kan je dat maximaal 2 keer 4 jaar zijn. Doordat Frankrijk en Zwitserland er in 2014 bijkwamen werd ik opnieuw tot provinciaal verkozen; de laatste keer in 2018 tot 2022 en dan zal het wel
goed geweest zijn (lachend). De rooms-katholieke wereld is aan het
verschuiven, dat is wel duidelijk als je weet dat in de communiteit in
Mozambique dit jaar 4 wijdingen zijn en 6 jonge roepingen. Daarnaast is er een boom in de Filipijnen en Vietnam met zelfs 120 kandidaat kloosterlingen. Samengevat bestaat onze provincie uit 12
kloostergemeenschappen en 93 religieuzen. En op onze communiteit
hier in Kattenbos zijn we met nog 7: broeder Guido en 6 paters: B.
Schols, B. Janssen, R. Goossens, F. Jackers, J. Deferme en ikzelf.
Vorige week werd onze “jongste” 71 jaar. Elke zondagavond om 20
uur zetten we de TV uit en overlopen we de week en overleggen samen. Maar wat er na ons zal gebeuren hebben we nog niet bij stilgestaan.
Volgende maand lees je meer over ons interview met pater Maurits
Gijsbrechts.
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Menu’s voor 2019 zijn nog steeds € 6,5 per persoon

op Dinsdag 16 april 2019
menu:

broccolisoep
vidé met frieten en een slaatje
nagerecht: een ijsje

Locatie:
Tijdstip:
Maaltijd:

de Klosterhof
deuren open om 11.30 uur
begint om 12.15 uur

Voorverkoopadressen: Kaarten te koop van 1 tot 14 april bij:
‘t Stoffelke: Kattenbos 82 A en bij
Apotheek Moonen: Stationsstraat 247
Meer info: 0499/46 78 26
Verder zijn de wijkrestaurants weer elke 3de dinsdag van de maand .
Allen van harte welkom!
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Knutselen van een Paashaasje
op dinsdag 16 april 2019 om 20 uur !!! in de
Klosterhof.
Kostprijs:
€ 4, niet- leden € 8 (benodigdheden, lesgeld en koffie/thee)
Meebrengen: microfibre-doekjes voor het paashaasje (per 3 stuks
in de action te koop 35/35cm prijs 1,22€ of in de
zeeman (per 5 stuks, zijn iets dunner) en een witte
of gekleurde sponsen handdoek voor de hond (= om
cadeau te doen) ook te koop bij action 50/100 cm
kost 1,58€, (de foto’s kloppen niet echt
Inschrijven: voor 14 april bij Marita Bergmans:
0499/46 78 26
Wanneer:
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