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NIEUWJAARSBRIEF
Mijn nieuwjaarsbrief begint
met dankbaar terugkijken
naar alle mooie momenten.
Van alledaags tot zeer intens,
die ik met jullie mocht beleven.
Daarom dank je wel!
Mijn nieuwjaarsbrief gaat verder
met liefdevol rondkijken
naar jullie allemaal,
prachtige mensen,
die er stuk voor stuk mogen zijn.
Meer dan de moeite waard
om echt te leren kennen.
Mijn nieuwjaarsbrief besluit
met hoopvol vooruitkijken
naar de weg die voor ons ligt
waarin we samen mogen groeien
naar een schitterend 2020 !!
Groetjes van u voorzitter.
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Wat voorbij is

Koken
Naar jaarlijkse gewoonten hebben we dit jaar ook weer lessen in koken gehad, de eerst keer in november en de tweede maal in december.
November was de maand voor konijn in kriekenbier vol enthousiasme
klaargemaakt door onze koks. December bracht ons een feestmenu.
Allerlei hapjes, voorgerechtje, everzwijn als hoofdgerecht en een bijpassend nagerecht.
Everzwijnen ragout was een groot succes. De populatie everzwijnen
op Kattenbos zijn hierdoor sterk gedaald.
Het was weer een groot festijn.

4

21 december Kerstman
Naar goede gewoonte is ook dit jaar de Kerstman weer naar Kattenbos
gekomen op zijn slee. De kinderen werden eerst onthaald door goochelaar Ward. Ze zaten met grote ogen en vol aandacht te kijken naar
de goocheltrucs die deze man uit zijn mouw toverde. Toen de show
van Ward voorbij was, kwam de Kerstman aangereden op zijn slee. Hij
heeft plaats genomen in het midden van de Kerststal. Buiten de trouwe
dieren die jaarlijks komen vanuit hun eigen stalletje is er dit jaar zelfs
een Alpaca komen aanlopen. Nadat de Kerstman door zijn rendieren
geholpen werd om op zijn plaats te staan, mochten alle kinderen bij de
lieve man op de slee komen om een snoepzak in ontvangst te nemen.
Toen het werk van de Kerstman gedaan was, kreeg hij gezelschap van
de KWBeer. De kinderen zijn steeds enthousiast als ze de knuffelbeer
van Kattenbos zien.
In de spiegeltent, die door Bjorn Michiels weer ter beschikking werd
gesteld, ging ondertussen het gezellige Kerstfeest verder.
‘Totally Soul’ heeft ook dit jaar weer het beste van zich gegeven en de
sfeer zat er stevig in. Na de live-act van deze mannen heeft DJ Marina
de swing verder gezet tot iedereen moe en voldaan naar huis terugkeerde.
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Wat komt
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De kinderen worden verdeeld in 2 groepen.
•
•

Groep 1: van 6 tot 9 jaar.
Groep 2: van 10 tot 14 jaar.

Het aantal deelnemers per groep is beperkt tot 10!
Dus schrijf tijdig in op onze Website.
De deelnemers krijgen na de lessen een kookdiploma, en een receptenboekje van KWBeer.
14.00h:
16.30h:
17.30h:

aanvang in de keuken van De Klosterhof.
start eigen bereid buffet.
ophalen deelnemers.

Wat brengen we mee?
Een Schort, een mesje en uiteraard je beste humeur want we gaan er
een top-culinaire namiddag van maken.
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31 januari 2020 19 uur
KWB Kattenbos inkom 10 Eur

De Klosterhof
Oude Diestersebaan 1
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Info & inschrijven
www.kwbkattenbos.be
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27 maart Daguitstap Antwerpen
Ook dit jaar willen we onze trouwe leden weer een onvergetelijke uitstap aanbieden aan een zeer scherpe prijs.
Dit jaar brengen we een bezoek aan Antwerpen.
De definitieve dagindeling ligt nog niet helemaal vast, één ding is zeker: het is de moeite waard!!!
Duid de datum alvast met stip aan in jullie agenda zodat je dit niet
moet missen.
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Inschrijvingen
KWB-Gezinsweekend
Beste KWB'er,
Onze puzzel van het KWB-gezinsweekend in het Eifelstadje Neuerburg van 17 t.e.m. 19 april 2020 is op enkele stukjes na zo goed als
klaar.
Zoals reeds eerder gezegd hebben wij het volledige hotel exclusief
voor KWB-Kattebbos gereserveerd. Alle comfort is aanwezig, jullie
hebben vast en zeker als eens op de website "http://www.euvea.de/
barrierefrei-hotel.php" gekeken.
Om jullie verblijf nog aangenamer te maken hebben wij volgend
vrijblijvend programma in elkaar gebokst:
Vrijdag 17 april :
- 16u00 : hartelijke ontvangst met koffie en gebak, kamerverdeling
- 18u00 - 19u30 : avondeten
- 20u00 : kleine avondwandeling langs de heksenroute. Misschien
komen we er wel eentje tegen. Vergeet je zaklamp niet !!!
- 21u00 : gezellig samenzijn, breng gerust je favoriete gezelschapsspellen maar mee.
Zaterdag 18 april :
- 8u00 - 10u00 : ontbijt
- 10u00 - 12u00 : natuurwandeling met pittige klimmetjes en panoramische vergezichten (wandelschoenen aanbevolen).
- 12u00 - 14u00 : welverdiend middagmaal
- 14u00 : met de stoeltjeslift voor een vrij bezoek aan "Château De
Vianden" .
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Mocht dit prachtig, in 1977 gerestaureerd kasteel uit de romaanse, gotische tijd je interesse niet prikkelen dan kan je nog altijd opteren voor
een bezoek aan de waterkrachtcentrale (één van de grootste van Europa) of het kleine, schattige stadje Vianden vlak in de buurt.
- 18u00 - 19u30 : avondeten
- 20u00 : leuke kwis met het gebruikelijke animo
Zondag 19 april :
- 8u00 - 10u00 : ontbijt
- 10u00 - 12u00 : met een bezoek aan het "Ofen und Eisenmuseum"
keren we terug naar de tijd van onze ouders en grootouders.
Een uit de hand gelopen verzameling objecten uit "de goede oude tijd"
met elk hun eigen verhaal. Duizenden rariteiten en unieke items van
ovens, strijkijzers, heilige voorwerpen tot grammofoons, wandklokken, .... kortom de moeite waard.
- 12u30 - 14u00 : middageten
- 15u00 : check out
Prijzen :
- kinderen < of = 6 jaar
- kinderen van 7 t/m 10 jaar
- volwassenen

gratis
60 €/pp
110 €/pp

Praktische info :
- bad- en bedlinnen zijn inclusief
- adres van de jeugdherberg :
Euvea Freizeit- und Tagungshotel
Bitburger Strasse 21
D 54673 Neuerburg
tel. 0049/6564 9609 0
- er is voldoende gratis parking.
- mogelijkheid tot vegetarische maaltijden, graag vermelden bij inschrijving.
Snel inschrijven blijft de boodschap want de plaatsen zijn beperkt !!!
Inschrijven kan enkel op zaterdag 25 januari 2020 tussen 10.00 en
12.00 uur bij Rudi Colson Haardstraat 21 te Kattenbos (ingang
langs de achterdeur).
Gelieve daar eveneens uw voorschot van 50 € per gezin contant te
betalen.
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KWB Kattenbos bestaat 70 jaar in 2020.
We nemen meteen een uitzonderlijke start met kolonel Evert Cuppens, hoofd van alle actieve manschappen bij de Belgische luchtmacht. (deel 1)
De familie Cuppens woonde op Kattenbos 137. Is dat niet waar nu nog
het bekende benzinestation staat?
Ja, maar mijn eerste 5 levensjaren
woonden we in de Oude Diestersebaan. Een huurhuis van Hein Stok die
op Kattenbos een café-frituur had.
Vader was van Neeroeteren en mijn
moeder van Tongerlo bij Bree-Opitter.
Mijn vader werkte eerst bij Ford Genk
en is overgekomen naar Ford Lommel.
Zo kwam ons gezin naar Kattenbos.
Iets later kon hij chef-garage worden
bij de toenmalige munitiefabriek PRB
in Balen. Daar was hij verantwoordelijk voor alle voertuigen die instonden voor het vervoer van de springstoffen. In die tijd is de bouw
van een garage met benzinestation begonnen door Henri Driesmans die
daar in de buurt woonde. Stillekes aan begonnen met Polski Fiat, Lancia, en later Hyundai. Naast de familie Loomans waren wij de kroostrijke familie van Kattenbos met zes kinderen. Mijn moeder was zwanger van mij toen mijn oudste broer verongelukte (°1965 en +1970),
tussenin een zus Joleen (°1966), Karel (°1971), Sophie (°1974), en
Toon(°1976). Als ik nu terugdenk aan toen dan heeft mijn moeder
hard moeten werken. Het huishouden van 5 kinderen en het benzinestation. We huisden boven de garage en dus moest moeder telkens
naar beneden, als er een auto over de darm met luchtbel reed en de bel
ging. Van 1976 tot 1992 werkten ze in hun garage-benzinestation. Ik
weet nog dat ze op een jaar 1,0 miljoen liter brandstof verkochten, dat
was toen een grote omzet. Om terug te komen op de familie Loomans,
ik had een sportkamp paardrijden gevolgd en zo ben ik in contact
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gekomen met Marleen Loomans, de zus van Jackie en hun vader Wim
Loomans. Iets later ben ik gaan helpen in de bakkerij van Marleen. Als
12-jarige ging ik er ’s morgens vroeg helpen.
Op een zondag was alle brood vroeg verkocht. Marleen was paardrijden en Ida vroeg: “Evert kan jij brooddeeg maken, dan zet ik de oven
nog eens op. ”Ik herinner me nog goed dat ik die morgen 24 broden
van 800 gr heb gebakken!"
Dan schakelt Evert over op zijn schoolloopbaan.
We zaten met 31 in de eerste kleuterklas: o.a. Suzy Tempels, Suzy
Daems, Krista en Stefaan Gerits, Annick Coninx, Sandra Huysmans,
Stijn Geboers, Guy Thijs, Geert Cuypers...
Evert maakt een opsomming van al zijn juffrouwen en meesters van in
de gemengde gemeentelijke basisschool in de Haardstraat: juffrouw
Suzy van de eerste kleuterklas, dan een juffrouw die altijd een blauwwit geruite schort droeg en altijd een reiswekkertje op haar bureau had
staan (hoe heette die ook alweer?). ‘Juffrouw Kemps in de derde kleuterklas, maar die ging in bevallingsverlof van een tweeling en werd
vervangen door een zekere Betsy, haar zus heeft nog een bakkerswinkel gehad dicht bij het ziekenhuis. Juffrouw Verheyen van de Lommel
centrum heb ik in het eerste leerjaar
gehad, die is later directrice geworden. In het tweede leerjaar juffrouw
Marcella Grobben, dan Rina Loomans de zus van Jackie in het derde.
Meester Frans Hendriks in het vierde en meester Piet Slegers in het
vijfde. Dat was een jager, die ook
veel wist te vertellen over de dieren
in de natuur en natuurvereniging de
Wielewaal. Juffrouw Schildermans
heb ik niet gehad in het zesde leerjaar omdat ik er bewust voor koos
om op internaat te gaan in het Eymardinstituut, ik vond dat tof. Daar
had ik meester Simons in het zesde
leerjaar en ook pater Thieu Vanherk
herinner ik me nog. Dan volgde ik
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de eerste 2 jaren in het VSO in het Eymardinstituut, waar ik in een klas
met enkel jongens zat. Daarna ben ik één jaar naar het Sint Pieterscollege gegaan en daar was mijn klastitularis Jan Vandenberk van het 3de
jaar Latijn-wiskunde in 1984-1985, zijn nickname was “de Pin”. Daar
heb ik ten onrechte een ferme lap tegen mijn oren gekregen en dat
vonden ze thuis niet oké. Hij heeft zich bij het rapport daar dik voor
geëxcuseerd bij mijn ouders. Als me onrecht wordt aangedaan, dan
vergeet ik dat niet. Nog zo’n affaire die ik me herinner is, dat we op
vrijdagnamiddag in het derde leerjaar samen met die van het vierde de
speelplaats hadden om te spelen. Door achter een botsballetje te lopen
val ik en Christa Gerits, die achter me liep, viel ook en scheurde haar
spiksplinternieuwe fluwelen broek. Meester Frans heeft zich toen echt
kwaad gemaakt op mij, terwijl ik daar niks aan kon doen.
Sporten is altijd mijn ding geweest, gaat Evert gedreven
verder.
Voetbal bij Kattenbos Sport
samen met Mark Diepvens,
Gunther Cuypers, Pauwels,
Patrick Cox en broers Guy en
Gert Thijs, Tom en Raf Mertens. In de kadettenschool
mochten we geen voetbal spelen omdat ze bang waren voor
kwetsuren. Dan ben ik overgeschakeld naar atletiek en zo heb ik nog met André Decolfmaeker
getraind en gelopen in het Pijnven. Je moet maar eens opzoeken in
welke jaren ik de Pinksterveldloop hier in Kattenbos gewonnen heb in
de reeks Senioren A (redactienoot: ja eerste in zowel 1994, 1996 en
1997). Kampioen bij de luchtmacht in de 1500 m, in de crossploeg gezeten met Vincent Rousseau, Jos Maes,…. Daar kon ik niet van winnen als officier, zij konden dagen aan een stuk trainen maar ik moest
vliegen en kon niet fulltime crossen.
En hoe kwam je dan bij het leger terecht?
De Koninklijke kadettenschool heb ik eerder toevallig gedaan. Ik zat
in het derde middelbaar samen met Rony Verdonck (van de bussen
Verdonck) en Peter Vanderkrieken. Die twee hadden allebei familie bij
de luchtmacht en gingen ingangsexamen doen en zeiden: “Evert
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dat is ook iets voor jou”. Na mijn 3 jaren hogere cyclus in de kadettenschool te Lier volgde de Koninklijke Militaire school in Brussel,
voor mij 5 jaren burgerlijk ingenieur (1989 tot 1994). Bij het ingangsexamen waren er 2000 kandidaten (Nederlands- en Franstalige)
waarvan 56 plaatsen voor burgerlijk ingenieur waren en 3 voor piloot. Ik had het geluk om erbij te zijn. Tijdens de grote vakantie
moesten we één maand militair kamp doen, het eerste jaar was dat bij
de landmacht in Leopoldsburg. In het tweede, derde en vierde jaar
mochten we dan in de vakantiemaand juli vliegopleiding volgen en
al vliegen. Na het vijfde jaar eerst een eindwerk afmaken. Daarna
nog één maand vliegen. Er werd gekeken naar je resultaten in de militaire school, je kennis van het Engels en de resultaten van de vliegproeven. Ik had het geluk bij de 2 te zijn die een opleiding mochten
gaan volgen van één jaar (1995) in de Verenigde Staten.
Hopelijk heb je evenals wij genoten van deze kennismaking. Evert
vertelde met militaire precisie over zijn jeugdjaren tot nu.
Hartelijk dank voor deze mooie inkijk die ons geeft.
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