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Naar aanleiding van” 75 jaar bevrijding” werd onderstaand lied
gezongen. De tekst werd geschreven door studenten ter gelegenheid van de bevrijdingsstoet van kattenbos in 1944.
Het lied was op het ritme van : Hoempa, Hoempa, tete re
De Fûhrer met zijn vieze snuit, joeg de paters ’t klooster uit
Hij wordt nu, ’t is niet meer dan onze plicht, bezongen in dit feestgedicht
Ref.
Eerst liep hij in ne witte jas, hij was toen preses 3e klas
Toen dacht hij: Ich heb teveel verstand , Ich word de baas van moffenland
Ze riepen in Munchen und Berlijn: Sie müssen unsere Führer zijn
Toen zei den Dolf: Wel sapperloot, ich blijf deine Führer tot den dood
Ref.
“Zeig heil, zeig heil” riep de bent, gij zijt ne kolossale vent
Toen zei den Dolf: Volg hand in hand, “Wir fahren noar Engeland
We eten ’t op met haar en huid und suifen heel de noordzee uit
Ref.
Maar eerst de russen in Stalingrad : Daar kreeg den Dolf goed op zijn
gat
En Churchill was hem ook al te vlug, die gaf Darwing op zijn rug
Hitler riep : Wat een droevig lot, ’t moet gaan beteren of we gaan kapot
Stalin stond al voor Berlijn en Eisenhouwer lachte aan de Rijn
Ref.
Heel Duitsland werd hun oorlogsbuit, de mof, lag tactisch onderuit
Den Dolf moest zijn veld verder ruimen, hij zat tussen 2 sterke duimen
En op ’t laatst klonk een schot, De Duitse Führer was kapot
Den Dolf dacht naar den hemel te gaan, en kwam voor St. Pieter te
staan.
Maar Petrus zei: gij grijze muis, den hemel is geen gekkenhuis.
En van je hoempa hoempa hoempa tetere tetere tetere
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Wat komt

* We komen om 19u00 samen aan "De Klosterhof" om in groep met
de fiets te vertrekken of U kan rechtstreeks naar het lokaal van het Rode Kruis rijden in de Norbert,Neeckxlaan 50B in Lommel
De koffie staat er klaar.
Het belooft een interessante avond te worden, iedereen van hart welkom.
Het Rode Kruis en Kwb helpen helpen !!!
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Pralines maken
Wie wordt de beste chocolatelier van Kattenbos?
Dit gaat door in de Klosterhof op maandag 18/11/2019.
Aantal deelnemers zijn beperkt! Snel wezen is de boodschap.
Inschrijven via de website kwb kattenbos.
Prijs 10€. Iedereen ontvangt een lekker zelf gemaakt praline.

Koken
Wanneer:

28/11/2019 en 12/12/2019

Aanvang:

19.00 uur

Prijs:

deelname in de kosten(+/- 20 €)

Inschrijven:

website kwb kattenbos
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Samenaankoop stookolie
Beste Kwb’er,
Op zondag 1 december 2019 is het weer zover.
Na een zomer met extreme temperaturen moeten we afwachten wat
het deze winter wordt.
Wil je er warmpjes bijzitten aanstaande winter dan is dit het moment
om uw stookolietank weer aan te vullen.
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 : 1000 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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Comedy avond KWB

31/01/2020
Doors 19.00h
De Klosterhof
VVK bij je wijkmeester !
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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 interview met Willy
Daems over zijn 30 jaar als uitbater van de Klosterhof
De zaal blijft dé ontmoetingsplaats voor de mensen
van Kattenbos via de verschillende verenigingen. In
mijn ogen blijft de zaal van
de parochie en genieten de
eigen verenigingen al 20
jaar onveranderd een
gunsttarief om er te vergaderen en zo.
In 1989 was Medard Verstraeten klaar om het bestuur van de Kwb op
zich te nemen en zo ben ik nu al 30 jaar actief in de parochieraad en zaal. De bouw van de parochiezaal begon in 1958 door de Kwb-ers
van Kattenbos toen, samen met pastoor Hoogmartens.
Hij beheerde de gelden op zijn rekening en bij zijn plots overlijden was
zijn familie zo eerlijk om die gelden terug te geven, anders zou de zaal
er nooit gekomen zijn.
In ’72 werd de eerste verbouwing gerealiseerd met een kleine keuken
en een wc gedeelte aan de kant van de spoorweg. Door toedoen van
pastoor Luyten werd ik in 1990 voorzitter van de nieuwe beheerraad
van de parochiezaal vzw Sint-Theresia Klosterhof.
De verbouwing van de parochiezaal was een noodzaak en iedereen in
Kattenbos ontving ons positief om een bouwsteen van 500 BEF te kopen. Tevens konden we op vele vrijwillige handen en medewerkers
rekenen die zich onbaatzuchtig inzetten voor de realisatie van de totale
vernieuwing van onze parochiezaal.
De gemeente Lommel bracht 1,5 miljoen BEF in en wij konden 1 miljoen BEF eigen werk inbrengen via een renteloze lening van de paters
van Eymard. Deze verbouwing duurde van ’94 tot ’96 en leverde de
naam Klosterhof op.
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Er waren gelukkig geen erge ongevallen tijdens de verbouwingen. Alleen Rik Hendriks viel door het plafond en hield er een stevige gekneusde ribbenkast aan over en Maurice Aerts kreeg een radiator op
zijn voet, maar ook zonder veel erg.
Willy kan je de Klosterhof up-to-date houden?
Dat is wat we proberen te doen. Elk jaar is er een algemene vergadering in februari over het voorbije jaar en wat de noden zijn voor de
toekomst. Op 20 januari is er de afsluiting en prijsbespreking.
We passen onze verhuurprijzen aan de prijsstijgingen bij de leverancier brouwer. Dat is een gezonde werkwijze vinden we.
Zo willen we niet de goedkoopste maar wel de beste zaal van Lommel
zijn. Enkele jaren na de verbouwing konden we van de kerkfabriek
grond bekomen tussen de kerk en de zaal. Tuinarchitect Kevin Van
Leuven realiseerde een mooi tuinontwerp en won er zelfs een prijs
mee. Een geslaagd project zeg maar.
We weten dat er alle 5 jaar verfwerken nodig zijn. Dan zijn er het
meubilair, tafels en stoelen, plafondtegels, gordijnen vernieuwen, podium, internet en projectievoorzieningen,… afwasmachines.
In 2001 waren we als eerste om een airco te installeren om de geluidsoverlast van de buren te beperken (ramen en deuren konden dan dicht
blijven) en toen was er ook nog geen rookverbod. De airco is vorig
jaar volledig vernieuwd.
De eisen voor een scheiding tussen koude en warme keuken deed ons
in 2013 beslissen om een keukenveranda bij te bouwen. Fier zijn we
op onze nieuwe verwarming en ventilatie. Voldoen aan de brandveiligheid en de nieuwe regelgeving rond vzw’s en maakt het niet gemakkelijk.
Willy schets eens wat er bij de verhuur van de Klosterhof komt kijken!
Eerste contact is meestal telefonisch op zoek naar een vrije datum, dan
is er het bezichtigen van de zaal en ondertekening van de huurovereenkomst. 10 dagen vóór datum is er een laatste overleg met traiteur,
muziek, aanvangsuur en hulp bij de zaalschikking.
De dag nadien is er de poets en het opmaken van de facturen en nazicht betalingen. Omdat de zaal toch 4 maal per week verhuurd wordt
moet ik steeds alert zijn voor de poets, stockbeheer, bestellingen
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doorgeven aan de brouwer, kleine herstellingen, zaalschikking naargelang behoefte huurders, telefoonverkeer en aankoop van materialen.
Ondertussen gaat Willy gedreven verder over de voordelen die de
Klosterhof te bieden heeft.
Voor de verenigingen van Kattenbos is het bijzonder fijn lokalen ter
beschikking te hebben. Ook privé is de zaal zeer geliefd voor bruiloften, jubileum- en communiefeesten. Familiebijeenkomsten en hennafeesten (uitleg: vrijgezellenavond waar alleen vrouwen en kinderen op
uitgenodigd zijn).
Ook verenigingen van buiten Kattenbos zoals OKRA, KVG, Samana
e.a. hebben de weg naar de Klosterhof gevonden voor hun ledenfeesten. Vergeet niet de talrijke eetdagen wegens onze goed uitgeruste
keuken en de vrije keuze voor muziek, keuken, diskjockey, zaalschikking. De toegankelijkheid en de nabijheid van het spoor is zeker een
pluspunt.
Wist je dat er verschillende soorten bruiloftsfeesten doorgegaan zijn
zoals: Turkse, Griekse, Armeense, Afrikaanse (hij was afkomstig van
Soedan en zij van Senegal).
En hoeveel pastoors heb je al meegemaakt in Kattenbos?
Na Meegers kwam Deferm, Luyten, Termote, Bollen, G. Jansen, Lamers en nu B. Jansen. Hoe lang ik al lid ben van de kerkfabriek weet
ik zelf niet precies. In het begin bestond de kerkfabriek uit de pastoor
en dan G. Cochet, P. Vreys, W De Custer en H. Loomans.
Samen trachten ze de kerkbezittingen zo goed mogelijk te beheren en
desnoods verfraaiingswerken te laten uitvoeren. Nu is Jos Van den
Eynde voorzitter van de kerkfabriek. In 1996, na de vernieuwde zaal
verhuisden de Paters van Eymard naar hun klooster op Hoog Kattenbos 15.
Deze gaven toen kerk en omliggende grond aan de gemeenschap, t.t.z.
kerkfabriek en een gedeelte aan de vzw parochiezaal. Zo heeft Chiro
Kattenbos een stuk in erfpacht verworven (99 jaar) van het kerkfabriek
waar hun nieuwe CHIKABO opstaat.
Over de vraag naar de toekomst is Willy kort en krachtig: nog enkele
jaren meedraaien tot we vergeten zijn.
Gedreven als een jongere en steeds alert, zo kennen we Willy.
Bedankt!
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De Plezanten Hof
genomineerd voor de Duurzame Helden

De Plezanten Hof is een deeltuin met
biologische groenten op Kattenbos,
gelegen achter de Eymardschool.
Het is een project van vzw de Biehal
in samenwerking met vrijwilligers
van Kwb Kattenbos en de Eymardschool.
De vrijwilligers, medewerkers van
de Biehal en Kwb Kattenbos staan
samen in voor het onderhoud van de
tuin. Zij zaaien, wieden, stekken en
oogsten en dit volgens het behaalde
biolabel: telen op een milieuverantwoorde en duurzame manier.
Ook de leerlingen van de Eymardschool komen af en toe helpen tuinieren. Zo leren ze hoe je groenten
verbouwt en hoe je een moestuin
moet onderhouden.
Vzw de Biehal is een maatwerkbedrijf dat meer dan 300 mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt tewerkstelt. De opzet van de deeltuin is dan ook enerzijds medewerkers extra
competenties aan te leren en samen te werken en anderzijds een leuke ontmoetingsplek creëren waar niet alleen tuinervaringen en tips worden gedeeld,
maar ook de sociale cohesie versterkt wordt.
De geoogste groenten gaan grotendeels voor verwerking naar de broodjesbar
Kristal en restaurants t Groote Verschil en Bistro Apollon.
Aan de deeltuin is ook een nieuw project gekoppeld: Bordje gezond, met
steun van de Nationale Loterij. Met Bordje gezond wil de Biehal haar medewerkers en klanten stimuleren om te kiezen voor gezonde voeding.
Met de oogst van de deeltuin werden groentepakketten samengesteld die medewerkers konden bestellen.
Er werden workshops georganiseerd rond gezond en budgetvriendelijk koken
en als het wat sneller moet gaan kunnen medewerkers en ook klanten gezonde take away maaltijden in de kringstores van de Biehal kopen tegen een democratische prijs.
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Bakken met Katrien!
Ben je ook verzot op frangipanetaart? Wel dan is deze bakles zeker
iets voor jou.
Wanneer: op woensdag 9 oktober 2019
Waar:

in de Klosterhof

Uur:

opgelet! Van 19.00 uur tot 22.00 uur

Kosten:

€ 6 met femma-pas
€ 10 voor niet-leden, deze zijn niet verzekerd Inschrijven :
0496/50 09 15 of anniemannaerts@hotmail.com

Meebrengen:

Opgelet!

2 keukenhanddoeken, een schort en geld
Een maatbeker, een grote mengkom
Een pen en papier om notities te maken
Een handmixer, weegschaaltje
Een taartrooster, een pannenlikker
Een doos om je lekkers mee naar huis te nemen als er
over is natuurlijk!

Maximum 12 deelnemers
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Dinsdag 15 oktober 2019
Menu:
Locatie:
Tijdstip:
Maaltijd:

kervelsoep
konijn met stamppot
nagerecht: pudding met krieken
in de Klosterhof
deuren open om 11.30 uur
begint om 12.15 uur

Voorverkoopadressen: Kaarten te koop van 1 tot 13 oktober bij:
‘t Stoffelke: Kattenbos 82 A en
bij Apotheek Moonen: Stationsstraat 247
Meer info bij Marita Bergmans 0499/46 78 26
Verder zijn de wijkrestaurants weer elke 3de dinsdag van de maand.
Iedereen van harte welkom!
Voor meer info kan je contact opnemen met :
Suzy:

0494/60 11 00

berkmans_suzy@hotmail.com

Annie:

0496/50 09 15

anniemannaerts@hotmail.com

Marleen:

0486/77 95 38

bloemen.marleen@telenet.be

Marita:

0499/46 78 26

bergmans.marita@telenet.be
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Sport op maandag
Hier kunnen er ook nog altijd bij, dus kom gerust eens langs.
Kostprijs : 30 € voor leden (14 lessen)
50 € voor niet leden (deze zijn niet verzekerd)
Men kan ook inschrijven voor
een halve reeks = 7 lessen = 20 € voor leden en 30 € voor niet- leden.
Inschrijven kan een kwartiertje voor de aanvang van de les.
Info bij Carine Claes: 0474/92 62 91 of mailen naar claescarine4@gmail.com

Zwemmen op donderdagavond
In het nieuwe zwembad telkens van 21u00 tot 22u00, baantjes trekken
of aquagymen of de beiden.
We zijn reeds gestart maar er is nog plaats genoeg voor meer dames
dus kom zeker eens langs,
je mag de eerste les gratis meedoen om te proberen.
Kostprijs: € 40 = zwemmen tot en met 19 december 2019.
Nog vragen, bel dan naar:
Marita Bergmans tel. 011/54 31 63 of 0499/46 78 26
PS: Kookreeks:
15 oktober = 4de les van de reeks voor wie hiervoor inschreef!

Noteren in je agenda:
woensdag 13 november: mooie foto’s leren maken met je gsm, meer
uitleg in de nieuwsbrief van november!
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Speelgoedbeurs en
tweedehandskinderkledingbeurs
Femma-Kattenbos richt voor de 14de maal een speelgoed- en tweedehandskinderkledingbeurs in.
Iedereen die bruikbaar speelgoed en/of kleding heeft kan op deze
beurs terecht om zijn spullen te verkopen.
Deze beurs gaat door in de Klosterhof op zaterdag 19 oktober 2019
van 14 u tot 16 u
Elke deelnemer betaalt per gebruikte tafel en per kledingrek.
De standen kan je klaar zetten vanaf 13 u.
Om deel te nemen moet je inschrijven voor 15 oktober 2019 bij :
Berkmans Suzy : berkmans_suzy@hotmail.com of 0494/60 11 00
De inkom is gratis!
Iedereen van harte welkom!
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