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Wat voorbij is.

Renovatie carrousel Eymardschool
KWB Kattenbos staat in nauw contact met de buurt en zorgt al jaren
voor activiteiten die Kattenbos levendig houden.
Zo kwam er sprake van de zware kosten die de renovatie van de
overdekte speelplaats oftewel hun carrousel zouden meebrengen.
Waarom zouden we dat voor de Eymardschool niet in eigen beheer
kunnen doen.
Medard vroeg hulp en onze jonge gepensioneerde wijkmeesters engageerden zich.
Het was een week intensief werken maar de 3 Jeans, de 2 Rudi’s,
Medard, Rony, Chris, Robbie, Mark, en het schoolpersoneel zijn uiterst tevreden van het resultaat.
De kinderen van de Eymardschool zullen na de paasvakantie nog jaren plezier beleven aan deze renovatie van hun carrousel.
Vriendelijke groet
Rudi Lemmens, Rony Duchesne, Medard Verstraeten, Jean Pauwels,
Jean Mermans, Jean Aerts.
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Op woensdag 24 april trokken we met een 11-tal mannen naar het
FAB-lab in de Technische school Sint-Jozef te Geel.
Er zijn verschillende FAb-labs in Vlaanderen, maar je mag deze naam
enkel gebruiken als je dit labo ook ter beschikking stelt voor iedereen!
Vandaar dat ook onze KWB-afdeling een bezoek kon brengen aan dit
technologisch centrum.
De verantwoordelijke van dit FAB-lab, Bram Vleugels, gaf ons eerst
een korte rondleiding met uitleg over de verschillende toestellen die
kunnen gebruikt worden: verschillende types 3D-printers, lasercutter,
UV-printer, snijplotter..
Daarna kon iedereen vrij aan de slag en werden er eigen creaties gemaakt. Zo zal binnenkort onderstaand plaatje terug te vinden aan de
gerenoveerde carrousel van het Eymardinstituut.

Er werden ook zeepdispensers bedrukt, eigen bedrukte puzzels gemaakt en één iemand heeft zelfs met de 3D-printer een hulpstukje gemaakt om eigen gemaakte keramiekpotten beter te kunnen versieren.
Kortom een leerrijke ervaring !!
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KWB gaat voor 100 kg minder !
Zoals je weet zijn wij een paar maanden geleden van start gegaan voor
KWB 100 kg minder. Ondertussen zijn we toch met zijn allen die
meedoen natuurlijk een 15.4 kg lichter.
We zitten nog niet aan de 100 kg maar we doen ons best en zitten toch
al redelijk in de buurt hé. :), maar we laten de moed zeker niet zakken.
Volhouden mensen! Wij zijn goe bezig.
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Wat komt

Samenaankoop stookolie
Beste KWB’er,
Op zondag 2 juni 2019 is het weer zover.
Na een redelijke zachte winter is het weer tijd voor uw controle van
uw mazouttank en berekenen wat we deze winter hebben verbruikt om
dan eventueel te kunnen bijbestellen. Of je kan ook wachten en in
december bestellen indien je dit wenst (voor de prijs).
Zoals altijd 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:
1.
Adres, huisnummer = belangrijk
2.
Telefoonnummer of GSM
3.
E-mail adres
4.
Ton: - bovengronds - ondergronds – kelderinhoud
- Ton voorzien van overvulbeveiliging (fluitje)
5.
Groene dop : controleer a.u.b.
- datum
- SV-nummer
6.
Minimumbestelling : 1.000 liter
7.
Contante betaling
Zoals gebruikelijk wordt de verkregen prijs op vrijdag uitgehangen in
de Klosterhof.
Bestelformulieren beschikbaar in lokaal op zondag.
Tot dan.
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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

DCM uw meststoffen
Eind april:

Plantje uitplanten

Beschermen tegen nachtvorst

Blad 4 groeirichting

Mei:

Plantengroei structureren

Overtollige ranken verwijderen
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Beste KWB'er,
Het volgende KWB-gezinsweekend vindt plaats van 17 t.e.m. 19 april
2020 !!!
Inderdaad we laten het graag nu al weten zodat jullie deze datum tijdig
kunnen prikken.
Voor ons als organisatie blijft de uitdaging nog steeds om beter te
doen.
Met de wetenschap dat KWB-Kattenbos en het Eifel gebied fantastisch
goed accorderen zijn we op pad gegaan. En al leek het aanvankelijk
een utopie, we kunnen jullie verzekeren dat onze droom is uitgekomen.
In Neuerburg vonden we een magnifiek hotel waar ze een vijfenvijftig
tal gasten met de glimlach willen verwennen. We hebben dan ook niet
getwijfeld en direct het volledige pand gereserveerd.
Ook mensen met een handicap zijn er van harte welkom.
Met volgende link kunnen jullie er al eens op bezoek gaan:
http://www.euvea.de/barrierefrei-hotel.php
Ondertussen blijven wij verder puzzelen aan een amusant programma
om jullie een onvergetelijk laatste paasweekend te bezorgen.
Meer uitleg in info geven we in één van de volgende Kattebellekes.
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Vervolg van ons interview met

pater Maurits Gijsbrechts van de
Congregatie van het Heilig Sacrament
In de inkomhal van het klooster zie je naast de foto’s
van de 15 generaal oversten een beeld van PierreJuliën Eymard van de hand van beeldhouwer Rodin.
Je moet weten dat Rodin een leeftijdsgenoot was van
Eymard die als jonge kerel zoekende was naar de zin
van het leven.
Zo heeft hij een tijd geleefd in de eerste gemeenschap
van Eymard en kwam dit kunstwerk tot stand. Het origineel bevindt zich in Parijs, maar we zijn blij een kopie te hebben.
Pater Maurits licht het toe werk van 2 van onze vorige pastoors, nl. L. Bollen en O. Termote in hun huis aan de Waversesteenweg in Elsene.
In 1867 stichtte Pater Pierre-Julien Eymard het huis, daarna de kerk (1874)
en het klooster (1884). Je raakt er gemakkelijk met de trein want het
Luxemburgstation bevindt zich ertegenover.
Wat is nu het project “Begijnhof” op onze site van 1 ha aldaar?
Samen met de paters Jezuïten is er een bouwproject van 18 huizen gerealiseerd. Deze huizen hebben 1 tot 5 kamers en de bewoners moeten zich akkoord verklaren met het evangelisch en sociaal project van zich te engageren in deze kleine gemeenschap die een christelijke inspiratie heeft. Het is
een heel divers publiek van alleenstaanden, gezinnen met kinderen, moeder
met dochter, …16 nationaliteiten. En met succes is dit een oase, een eiland
geworden in het hart van Brussel waaromheen de Europese wijk, de Matonge wijk en een Islamitische gemeenschap als naaste buren. Misschien iets
om met de KWB van Kattenbos eens te bezoeken.
Pater Maurits, welke activiteiten zijn er nu nog in het klooster waar iedereen op uitgenodigd is?
De tafel is belangrijk zeg ik altijd. Een tafel dient om samen te eten, om
samen te zijn en tenslotte is het altaar een tafel.
Onze dagindeling waar iedereen op uitgenodigd is:
•
8u40’-9u: morgengebed met aansluitend een mis en aanbidding van
het H. Sacrament
•
11u50’-12u: middaggebed
•
17u45’-18u: avondgebed (zondagavond om 18u30’)
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Daarnaast bestaat er al sinds 1958 een eucharistische gebedsgroep
“Erewacht” die nog steeds actief is op een honderdtal plaatsen. Ze verzorgen gebedsnamiddagen en een jaarlijkse bedevaart naar Banneux.
Betekende Kattenbos ook een meerwaarde voor de paters?
Als ik voor mezelf spreek, denk ik spontaan aan de voetbal van Kattenbos
Sport. Van toen ze nog aan het Kempenhof hun voetbalplein hadden waren
we supporter en durven we ons pintje drinken onder de halve en na de
match. Alleen in die beginperiode viel het sommigen van ons zwaar omdat
de voetbal en het lof om 15 uur samen begonnen.
Een andere sportieve prestatie was de fietstocht die pater P. Jongen naar
Rome organiseerde voor onze studenten en er zijn zeker nog mensen uit
Kattenbos die meereden met niet zo’n gesofistikeerde fietsen als nu. In het
begin moest alles mee op de fiets, later pas kwam er een bezemwagen bij.
Heroïsch mag je wel zeggen en vertrek en aankomst was steevast bij Plien
van de Witte. Meer dan 25 jaar deed pater Jongen dit met plezier.
De eerste pastoor en pater gaf in 1958 opdracht om het stoelgeld te verhogen naar 1 frank per persoon en elke week een bijzondere omhaling voor de
bouw van de parochiezaal.
Ook de andere pastoors-paters hebben zich enthousiast ingezet om van
Kattenbos een levende gemeenschap te maken, zoals je vorige maand in het
kattebelleke kon lezen.
Het zangkoor van Kattenbos heeft veel ondersteuning gehad met Pater A.
Peys, Broeder Guido en dirigent pater J. Heynen en orgelist pater J. Swinnen.
Chiro Kattenbos kende met de proosten A. Megers en O. Termote twee
paters die zich onvermoeibaar inzetten voor de jeugd van Kattenbos. Ook
pater F. Stalmans en ikzelf gingen met de chiromeisjes mee op bivak. Het
nieuwe chiroheem ChiKaBo bevindt zich op onze site. En dan was onze
inbreng bij de verbouwing en vernieuwing van de parochiezaal (19931994) die vanaf toen “de Klosterhof” heet. Tevens werd de tuin eigendom
van de beheerraad van “de Klosterhof”, een mooie verwijzing naar ons
werk hier op Kattenbos. Zo heeft de gemeente ook één straat naar Pater
Eymard vernoemd en heet de bijzondere lagere school, Eymardschool.
Bedankt pater Maurits voor dit fijne interview. Het is een echte symbiose
Kattenbos en de paters van het H. Sacrament.
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Ontbijten en shoppen in
Valkenswaard
Wanneer:

op donderdag 16 mei 2019 (= marktdag Valkenswaard)

Waar:

ontbijt bij Brownies en Downies (zie google)

Vertrek:

om 09.15 uur aan de Klosterhof met auto’s.Je mag ook
rechtstreeks naar Valkenswaard rijden maar gelieve dit
wel te melden bij je inschrijving!

Duur:

ontbijt start rond 10.00 uur tot (?) je zin hebt om naar de
markt te gaan of gewoon even shoppen in de winkel
straat. Afspreken om naar huis te gaan doe je onderling
vooraf of met de persoon die je vervoerd heeft.

Kosten:

€ 10 voor het ontbijt + € 2 voor de chauffeur

Voor wie: leden en niet-leden (deze zijn niet verzekerd)
Inschrijven: en betalen voor 12 mei bij
bergmans.marita@telenet.be of 0499/46 78 26
Hoe werkt het bij Brownies en Downies?
De medewerkers die bij ons komen werken, zijn mensen met het
syndroom van down en een verstandelijke beperking. Unieke en bijzondere mensen die ook graag in de samenleving participeren. Eentje van de medewerkers woont bij ons in de Eviestraat op Kattenbos.
Vol trots en enthousiasme zullen zij, onder begeleiding van professionele begeleiders, uw bestelling opnemen en serveren, in de keuken
meewerken en de B&B kamers netjes houden. We kijken naar de
mogelijkheden en niet naar de onmogelijkheden. Ook zij verdienen
een kans!
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Fietskriebels!
Femma-Kattenbos start op maandag 20 mei 2019 met de wekelijkse fietstochten. De volgende datums staan in de planning:
20 mei, 27 mei, 3 juni, 17 juni, 24 juni, 1 juli, 8 juli, 15 juli, 22 juli
en 29 juli.
We vertrekken telkens stipt om 19.00 u aan de Klosterhof en we
zijn terug tussen 22.00 en 22.30 u , afhankelijk van de afstand en
de pech onderweg.
Er wordt aan een rustig tempo gefietst, zodanig dat beginners en gevorderden kunnen volgen (15-16 km/u)
De afstand schommelt gemiddeld tussen de 30 en 35 km.
Er is telkens een plas- en drankstop voorzien.
De eerste rit mag je jezelf trakteren op een ijsje, pannenkoek, wafel,
appelgebak of een drankje ……
De andere ritten is het de bedoeling dat je alleen een drankje besteld.
Je betaalt per rit 1,5 € en met Femma pas slechts 1 € ! (en ben je
verzekerd)
Meer info via Veronica: 011/60 31 25 of 0476/78 43 69
Wat meebrengen?
Fiets in goede staat

- goed humeur

Gesmeerde kuiten

- streepje zon

En wij zorgen voor de rest !!!!
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Menu’s voor 2019 zijn nog steeds € 6,5 per persoon
op Dinsdag 21 mei 2019
menu:

minestronesoep
Gehaktbrood met stamppot
nagerecht: vanillepudding

Locatie:

de Klosterhof

Tijdstip:

deuren open om 11.30 uur

Maaltijd:

begint om 12.15 uur

Voorverkoopadressen: Kaarten te koop van 1 tot 19 mei 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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Paellea koken met Piet
Wanneer:

op dinsdag 4 juni 2019 om 19.30 u

Waar:

in de klosterhof

Kosten:

€ 8 voor femma-leden (incl. recept, proevertje en
drinken)
€15 voor niet-leden

Meebrengen:

schort, aardappelmesje, snijplank en geld

Inschrijven:

voor 1 juni bij bergmans.marita@telenet.be
of 0499/46 78 26
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