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Wat voorbij is

Pompoenwedstrijd
De eerste voorbereidingen beginnen hier toch al reeds in april.
Het zaaien en planten van de pompoen, om uiteindelijk op de eerste
zondag van oktober zijn pompoen hier op Kattenbos laten te wegen.
Alles was goed voorbereid, behalve de regen speelden parten.
Weer of geen weer, de pompoenen kwamen en moesten gewogen worden onder de pompoenmannen in omstreken. Ondanks het slechte
weer was er opnieuw een talrijk publiek aanwezig om te zien wie dit
jaar de pompoenman van Kattenbos zou worden.
We zouden dit jaar niet alleen zijn met onze pompoenen, maar ook de
nieuwe Belgische kampioen van dit jaar was aanwezig, nl Mario Vangeel. Deze werd later ook de Europese kampioen. We hebben een grote vis kunnen strikken hier op Kattenbos!
Piet Driesmans werd uiteindelijk de kampioen met 363.8 kg en om een
idee te hebben: Mario de zijne is 1016.5 kg zwaar.
Ook dit jaar was er een kinderprijs en deze werd gewonnen door Lotte
Huysmans.
Alle deelnemers kregen uiteindelijk een prijs en we mogen zeker
D.C.M weer niet vergeten voor hun zakken meststof.
PS: in de wandelgangen doet de ronde dat Mario Vangeel hier op Kattenbos een infoavond wil geven en een paar praktijklessen!
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EHBO in het gezin
Een ongeval is snel gebeurd. Maar als je meteen hulp biedt, voorkom
je vaak erger. Eerste hulp kan echt het verschil maken.
Het Rode Kruis lokaal van Lommel was dan ook de ideale plaats voor
deze opfrissingcursus EHBO.
Alle materialen voor een degelijke opleiding waren er voorhanden.
Voeg daarbij nog de deskundige uitleg van een man uit de praktijk,
Peter Geelen, en je bent vertrokken voor een zeer interessante avond
mensen helpen.
We zijn gestart met het aanleren van de verschillende stappen die je
moet toepassen voor een geslaagde reanimatie.
Maar wist je dat in ons land elke dag bijna 30 mensen een hartstilstand
krijgen buiten het ziekenhuis en slechts
5 à 10% dit overleeft.
Wanneer het slachtoffer binnen de eerste
3 tot 4 minuten gereanimeerd wordt en
een stroomstoot krijgt toegediend met
een AED, stijgen de overlevingskansen
tot 60 à 70%.
Het gebruik van dergelijk AED-toestel
werd tijdens deze sessie uit de doeken
gedaan. Het grote voordeel is dat je als
gebruiker bij de reanimatie volledig door
het apparaat wordt begeleid tot de professionele hulpverleners het van je overnemen. Aan de hand van een filmpje
werd ons getoond hoe het er in werkelijkheid aan toegaat.
Locatie van een AED-toestel op Kattenbos : buiten aan de inkom
van de sporthal van basisschool De Schommel - Haardstraat 20
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Brandwonden was het volgende item waarover we werden ingelicht:
welke producten mag je gebruiken en welke zeker niet, welke soorten brandwonden zijn er, hoe ontstaan brandwonden, hoe
verzorg je een brandwonden (eerste hulp), ...
Enkele tips :
* was je handen en trek wegwerphandschoenen aan,
* eerst water, de rest komt later! Spoelen BOVEN de wonde gedurende 10 minuten met lauw zacht stromend water, blijf koelen tot de
pijn verlicht is
* kledij en sieraden verwijderen, blaren niet open prikken
* bij ernstige brandwonden bel de 112 en leg een nat verband aan
Tot slot werden het aanleggen van verschillende soorten verbanden
uitgelegd en geoefend. Zoals daar zijn : een kruisverband, een spiraalverband, een scharnierverband en het draagverband (zie foto
hieronder).

EHBO is een zeer ruim begrip en het was voor Peter Geelen dan ook
onbegonnen werk om alle facetten in deze korte tijdspanne te behandelen. Gedurende de hele avond hebben we kunnen profiteren van
zijn ruime ervaring als hulpverlener en kregen we de nodig tips en
tricks mee om accuraat op te kunnen treden in bepaalde nood situaties. De belangrijkste die ik onthouden heb is :
"Iets doen is altijd beter dan niets doen want iedereen kan levens
redden"
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Gouden erepenning
van de stad Lommel
Vrijdag 18 oktober werd de gouden erepenning van de stad Lommel
uitgereikt aan Medard Verstraeten. De erepenning wordt jaarlijks
toegekend aan een persoon of een instelling die zich langdurig en
aanwijsbaar verdienstelijk heeft gemaakt voor de geestelijke en
materiële ontplooiing of voor de welvaart of het welzijn van de
Lommelse gemeenschap.
Medard is één van de drijvende krachten voor de wijk Kattenbos.
Altijd paraat om te helpen en nieuwe initiatieven te ondersteunen.
Binnen de KWB en De Plezanten Hof, maar ook als vaste waarde in
de schoolraad van de stedelijke basisscholen.
Hij zette in het verleden volledig belangeloos zijn schouders onder
belangrijke evenementen die Lommel mee op de kaart zetten; denk
aan Levensloop, Wijk in de Kijker en de Molenfeesten. Met zijn aanstekelijke enthousiasme slaagt hij er telkens opnieuw in om heel wat
Lommelaren te motiveren om de kar te helpen trekken.
Een dikke proficiat namens KWB Kattenbos
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Wat komt

Pralines maken
Wie wordt de beste chocolatelier van Kattenbos?
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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.
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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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Aan alle brave kinderen…
Mijn pakjespieten, bakpieten en inpakpieten gaan weer drukke tijden
tegemoet terwijl mijn spiekpieten nog steeds druk in de weer zijn.
Zij zijn alvast bij jouw thuis komen kijken of jullie braaf zijn geweest, steeds hebben geluisterd en alles goed hebben opgeruimd…
Ik ben heel benieuwd naar wat de spiekpieten te vertellen hebben.
Natuurlijk ben ik ook benieuwd naar jullie spannende verhalen:
- van school, sportvereniging, hobby’s…
- nieuw geleerde kunstjes, talenten
- een geheimpje kan de Sint altijd goed bewaren
Wil je dat we je huis niet voorbij rijden op 28 november 2019?
Stuur dan een mail voor 25november 2019 naar
elkeklaps@hotmail.com met jullie naam, adres en telefoonnummer.
Zorg jij alvast voor een mooie tekening? Wie weet zit er wel iets
lekkers in mijn zak!

Voor meer info:

Rob Caers 0477/13 26 16 - 0495/ 57 80 79
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31 januari 2020 19 uur
KWB Kattenbos inkom 10 Eur

De Klosterhof
Oude Diestersebaan 1
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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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Interview met Jan Theunis
Kinesitherapeut bij KRC Genk
We leggen ons oor te luister en krijgen
extra info over de werking van de Belgische voetbalkampioen KRC Genk.
Wie van Kattenbos komt hiervoor in aanmerking hoor ik je denken. Wel hoofdkinesitherapeut van medische staf is Jan
Theunis afkomstig van de Pater Eymardstraat.
Hoe ben je bij KRC Genk terecht gekomen?
In mijn laatste jaar kiné zat ik in de klas met de zoon van de toenmalige clubdokter van Genk. De jeugdacademie stond in zijn kinderschoenen en had professionele begeleiding nodig vond het bestuur van KRC
Genk. Zo ben ik er met geluk ingerold. Dit had wel tot gevolg dat ik
zelf met actief voetballen moest stoppen. Immers het weekend stond in
het teken van de jeugd van KRC. In die 3 seizoenen bij de jeugdwerking had ik veel contact met Dimitri de Condé (toen trainer van U17).
Voorzitter Herbert Houben en algemeen directeur Patrick Janssens
stelden toen Dimitri aan als TD (Technisch Directeur). Er waaide een
nieuwe en vooral professionelere wind en de zittende omkadering
moest verjongd worden was de visie. Zo kwam ik van de jeugd plots in
de medische staf van de A-kern. Peter Maes was mijn eerste trainer
waar ik mee samenwerkte, dan Albert Stuivenberg vervolgens Philippe
Clement (zie foto) en nu Felice Mazzu.
Hoe ziet een medische staf er bij een profclub eruit?
Aan het hoofd staan 2 dokters die elkaar afwisselen: Philip Thys, Johan Jespers en 3 kinesisten: ikzelf Jan Theunis, Matthias Didden en
Erwin Kelchtermans, een osteopaat Jan Berx, één masseur: Jacques
Raeymakers, één diëtiste: Karolien Rector en een pedicure: Ilonka
Vermazen. Daarnaast wordt er beroep gedaan op mental coach Stijn
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Quanten voor prestatiegericht beter
worden en nog een krachttrainer Bram
Swinnen.
En de belangrijkste schakel is toch nog
de trainer?
Absoluut! De trainer is hoofdverantwoordelijke en bepaalt het tactische,
d.w.z. alles wat betreft voetbaltechniek
en wedstrijdvormen, hij doet ook aan
videoanalyse van de tegenstanders en
van eigen spelfases. En hij spreekt individueel met de spelers. Of hun plaats in of naast de ploeg is, wat hij
van hen verwacht en hij spreekt de groep toe. Felice Mazzu spreekt
in de kleedkamer de spelers toe in het Engels. Je moet weten dat de
A-kern van Genk bestaat uit 26 spelers en een 10-tal nationaliteiten,
zoals 2 Colombianen, één Japanner, Australiër, Noor, Zweed, Fin,
Deen en verschillende Afrikanen.
Als je het over het pure fysieke vlak hebt dan moet je bij Ruben Peeters zijn. De taak van de fysiek trainer is niet te onderschatten. Hij
bepaalt de fysieke vorming en dus de parameters van de training. Ik
zal enkele voorbeelden geven: -het aantal high intensity runs
(>20km/u), - het aantal sprints (>25km/u) - het aantal acceleraties en
deceleraties (starten en stoppen) en tenslotte de impacts op de spieren
en gewrichten bij het opspringen. De registratie hiervan gebeurt
d.m.v. van GPS en is erg belangrijk voor het voorkomen van letsels.
Een geweldig hulpmiddel dat niet meer weg te denken is in het topvoetbal van vandaag zijn deze individuele gps gegevens van de speler i.v.m. snelheid, versnelling, afgelegde afstand.
dan gaat Jan er gedreven over verder!
Onze taak als kiné is tweedelig: in de eerste plaats preventief werken met de profspelers en daarnaast de revalidatie. Bij elke blessure
stelt de dokter de diagnose. Met dit advies gaan we en als kiné aan de
slag in de revalidatie moeten. Revalidatie kan zowel binnen (op tafel) als in de oefenzaal of buiten op het veld gebeuren. Daar begint
onze dagtaak om 8 uur mee. En om 9 uur beginnen we preventief te
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werken met de fitte spelers. We screenen onze spelers ook met de
regelmaat van een klok.
Door een 20-tal testen te doen proberen we een optimaal beeld te
krijgen van iedere individuele speler naar mobiliteit, kracht en snelheid. Doel van de preventie is mogelijke blessures vermijden. En
preventief wordt er gewerkt zowel op tafel – als in de fitness.
Ga je ook mee op verplaatsing in het buitenland enzo?
Van de medische staf gaan altijd mee: een dokter, 2 kinesisten, een
osteopaat en de masseur. Weet je dat de masseur de (recovery)shakes
maakt voor de spelers op advies van de diëtiste. We zijn dan meestal
3 dagen van huis. Bij aankomst, na de vliegverplaatsing is er altijd
eerst rust dan training en na het eten zijn er de massages en behandelingen. Hier is het mijn taak om te zorgen dat alle voorzieningen aanwezig zijn zoals hometrainers, yogamatten, een zaal voor de kiné en
de pre-activatie. Daarnaast moet het hotel een zaal voor de materiaalmeester hebben een eetruimte, een videozaal waar de analyse en tactische besprekingen gebeuren. Zo’n Champions League wedstrijd in
het buitenland is toch best bijzonder en het Oostblok durven ze wel
eens voor files zorgen aan de incheckbalie, maar onze reisorganisatie
weet er wel een oplossing voor te vinden.
Welke visie heeft Genk volgens jouw om op het hoogste vlak te overleven?
De jaarlijkse werking van KRC Genk is normaal enkele miljoenen
verlieslatend, maar door de transfers van de laatste jaren en deelname aan Europa League en Champions League kan het. Op dit ogenblik zijn het Dimitri de Condé en Lommelaar Dirk Schoofs die jonge
spelers trachten aan te trekken, om ze dan in Genk beter te maken en
zo met winst te kunnen verkopen. Dit businessplan wordt door meerdere clubs gehanteerd. Bv. ook onze vorige tegenstander in de
Champions League FC Red Bull Salzburg. Dat onverwachte verlies
6-2 konden we rechtzetten met de 0-0 tegen Napoli.
Dit interview vond plaats vóór de dubbele confrontatie met Liverpool.
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KRC Genk is een vzw en dat betekent dat het niet verkocht kan worden aan een buitenlandse investeerder zoals met Lommel SK nu gebeurd is.
Het is de verdienste van Patrick Janssens geweest om een structuur
neer te zetten in Genk. De huidige voorzitter Peter Croonen laat zich
vaak zien op de club en is zelfs voorzitter van de Pro League in België.
Ik zie mijn taak in KRC Genk als het zoeken naar een evenwicht tussen speler en club. Bij ons kinesisten leggen de spelers hun wensen
en grieven nogal eens letterlijk op tafel. Dan is het dikwijls onze taak
naast kinesist ook psycholoog te zijn. Philippe Clement was daar
goed van op de hoogte en kwam al eens pingelen naar de uitlatingen
van spelers. Horen, zien en zwijgen blijft een deugdzame spreuk in
deze.
Hiermee eindigen we ons interview met een gedreven, jonge en rijpe
dertiger.

Bedankt, Jan!
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Beter foto’s maken met je
smartphone!
Foto’s maken, we doen het allemaal steeds meer met onze eigen
smartphone. Simpel denken we, maar in deze les kom je meerdere
tips te weten waar je in de toekomst op zal letten om nog betere foto’s te maken.
Wanneer:
Waar:
Voor
Kosten:
Meebrengen:
Inschrijven:

op woensdag 13 november van 19u30 tot 22u00.
in de klosterhof op Kattenbos
wie:voor iedereen
€ 5 , lesgeld + drankje inclusief (niet leden €8)
je eigen gsm goed opgeladen of lader meebrengen!
voor 10/11: bergmans.marita@telenet.be
of 0499 /46 78 26
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Dinsdag 19 november 2019
Menu:
Locatie:
Tijdstip:
Maaltijd:

Minestronesoep
Friet videé met slaatje
nagerecht: ijsje
in de Klosterhof
deuren open om 11.30 uur
begint om 12.15 uur

Voorverkoopadressen: Kaarten te koop van 1 tot 17 november 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!
PS: december en januari is het geen wijkrestaurant, volgende terug in
februari!
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
18

Op dinsdag 10 december 2019
rijden we naar Oberhausen!
Vertrek:

om 8u00 aan de kerk Barrier.
om 8u05 op Lutlommel aan de fitness
om 8u15 aan de Singel bij Brantano, Torfs, ..

Deze kerstmarkt is met ongeveer 150 houten hutten een van de grootste kerstmarkten in het Ruhrgebied. Er zijn niet alleen zoete en hartige
gerechten, maar ook veel ambachten: een glasblazer, een houtbewerker…
De kerstmarkt van Oberhausen bevindt zich op het terrein van het
grote winkelcentrum CentrO. Het winkelcentrum biedt onderdak aan
meer dan 200 winkels. Ideaal dus tijdens een bezoekje aan de kerstmarkt in Oberhausen gelijk alle kerstinkopen in huis te halen
Om 18u30 vertrekt de bus terug huiswaarts zodat we rond 20u30
terug in de Barrier zijn.
!!!! Inschrijven vóór 1 december 2019!!!
16 € overschrijven via bankrekening (naam, afdeling en opstapplaats)
BE84 9731 3363 9459
REIZEN)

BIC:ARSPBE22 (ARGENTA: FEMMA

Meer info bij Joseé Mannaerts Teutenweg 11 011/55 57 06 of
0479/63 17 20 .
Je bent pas ingeschreven als je betaald hebt!!!!
Leden hebben voorrang op niet-leden!!! (niet-leden mogen ook mee
maar zijn niet verzekerd via FeMma)
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Kerstfeest met Femma!

Wanneer:
Uur en waar:
Kosten:
Programma:

op woensdag 11 december 2019
van 19u30 tot 22u30 in de Klosterhof
€ 20 (aperitief, warm eten, wijn en frisdranken,
koffie/thee, dessert en ontspanning inbegrepen)
Onthaal en bezinning; etentje; ontspanning;
tombola; koffie en lekkernij; slotwoord

Inschrijven voor 4 december !
bij iemand van het bestuur.

Kerstviering voor iedereen!
Femma en KWB nodigen iedereen van harte uit om samen de Kerstviering bij te wonen:
op woensdag 25 december 2019 om 10.45 uur.
Achteraf worden er buiten aan de Kerststal nog enkele Kerstliederen
gezongen en wordt er glühwein en warme choco geschonken.
Iedereen welkom!
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