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Beste KWB’ers,
Het Covid-19 virus zal blijkbaar nu wel stilletjes iedereen kennen.
Wat begon in China is nu blijkbaar een wereldwijd probleem. Het
sloeg al snel over naar Italië en de rest volgde snel.
Het ene land na het andere kan er niet aan ontsnappen aan dit virus.
Onze regering nam vrij vlug een besluit om zoveel mogelijk binnen te
blijven. Wat we alvast zeker weten, is dat we tot en met de paasvakantie zo- goed- als-lockdown zijn.
Dit omwille dat het virus zich niet zo snel kan verplaatsen met een
slechte afloop als gevolg. Overal vallen er helaas slachtoffers.
Ook onze activiteiten vielen of vallen hier door in het water. De wijkmeesters hadden hun activiteiten meer dan goed voorbereid en moeten
nu deze afgelasten vanwege de covid-19.
Maar beter deze maatregel ,dan naderhand spijt dat er iets ernstig
moest gebeuren.
Daarom moesten wij van het bestuur toch iets van zich laten horen wat
er zoal gebeurd was met hun activiteiten.
Wij weten zelf niet hoelang dit allemaal nog gaat duren maar zodra het
is opgelost zien we jullie graag terug op nog één van onze activiteiten.
Zoals ons Maggie zei :

Blijf in uw kot!
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Wat voorbij is

KWBuurtkwis
Ook dit jaar hadden we weer een goed gevulde zaal met onze
KWBuurtkwis. 22 ploegen streden voor de eerste plaats.
Dit jaar hadden we de kwis iets anders opgemaakt met gemengde rondes, wat wel werd gesmaakt door de deelnemers.
Met de ludieke filmpjes is er goed gelachen, de oplossing hiervan was
wel wat gokken maar toch erg leuk.
Voor de derde keer op rij was de winnaar “Gratis Bier van de Jury” ,
proficiat daarvoor en vermoedelijk tot volgend jaar.
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Infoavond:
Hoe kweekt men
grote pompoenen!
Denkt u dat uw pompoen de grootste
van Kattenbos kan worden?
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Voor de leken of liefhebbers is er een infoavond op
woensdag 25 maart in het Klosterhof om 19.30 h.
Hier bezorgen we je alle kneepjes van het vak om je
buurman te overtroeven.

Voor meer informatie;
zie website KWB of email lucvanbael@telenet.be

meststoffen
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28 maart Daguitstap Antwerpen
Geleide rondrit door het hart van de
wereldhaven.

Interactief belevingsmuseum van Belgische chocolade.
Met pralines maken en
verschillende smaken proeven!
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Gezinsweekend 17-19 april
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Wat komt

Tijdens deze fietstocht zijn er
verscheidenen stopplaatsen
waar jullie voorzien worden
van de nodige natjes en
droogjes die in verband staan
met de streekproducten.
Achter elke hoek worden jullie
aangenaam verrast wat er
groeit en bloeit op het fleurige
Kattenbos
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Fietsend door de
rustige straten kun
je
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Meer inlichtingen in volgend Kattebelleke!
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Voettocht Scherpenheuvel
zondag 17 mei 2020
De voettocht naar Scherpenheuvel gaat door op zondag 17 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. Wandelaars die dit wensen kunnen daar ook een douche nemen.
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Om 11.00 u worden wij in de Mariahal verwacht om de eucharistieviering bij te wonen.
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We raden de deelnemers die niet te voet terug naar Kattenbos willen
wel aan om afspraken te maken om thuis te geraken.
Parochie Kattenbos
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Samenaankoop stookolie
Beste Kwb’er,
Op zondag 7 juni 2020 is het weer zover.
Na een warme winter met extreme temperaturen moeten we afwachten
wat het deze zomer 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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Tickets Schlagerbos:
•

Early Bird tickets: 8 Eur
- Enkel in maart en april
- verkoopspunten:
- De Kiosk, Stationstraat 214
- ‘t Krantenpandje, Leuken 118
- ‘t Kafeeke, Lutlommel 90
- Jan Leyen 0477 659 552
- Mark Roosen 011 53 10 03
- Robby Janssens 0475 362 595
- Patrick Cox 0473 414 592
- Medard Verstraeten 0477 132 974
- Rudi Colson 0486 584 532
- Rony Duchesne 0474 690 551
- Geert Baart 0496 525 293

•

Voorverkoop tickets : 10 Eur
- vanaf 1 mei
- ook op www.schlagerbos.be

•

Tickets aan de kassa: 12 Eur

Record ‘t Smidje dansen
‘t Smidje is een bekend, oud volksliedje.
Om 21 uur doen we hierop een dansje om 70 jaar KWB Kattenbos te
vieren. We oefenen eventjes, zetten de boel op stelten en samen trachten we een record te breken. Op deze klassieker van Laïs kun je niet
stilzitten.
Leuk, makkelijk en daarom DOET IEDEREEN MEE!
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Op zaterdag 5 september gaat
KWB-Kattenbos op zoek naar
de

On KATTENBOSALIS
de
rv
oo
rb
eh
ou

In deze uitdagende activiteit kijken we uit naar een man of vrouw die
alles kan, oftewel de sterkste is in 21 achtereenvolgende opdrachten.
70 kandidaten (>= 18j.) mogen hun kans wagen. Na elke proef valt er
één of een aantal deelnemers af tot er maar één man of vrouw
overblijft.
Hij of zij verwerft dan voor één jaar de exclusieve titel van
“Homo Kattenbosalis”.

d

Inschrijven kan via onze website vanaf het volgende Kattebelleke.
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Comedy avond 25/09/2020
Jens Dendoncker

uitges
teld
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Vervolg van het interview met zuster Fia Verstreken van de ‘Zusters
Kindsheid Jesu’. Ze verblijft nu in de Bekelaar en houdt op vrijdagnamiddag de kantine open.

Hoe is je roeping er gekomen?
Zuster Renella deed het kinderheil in Lommel en kwam thuis omdat
ons ma vrijwilligerswerk voor Caritas Catholica deed. Zij heeft me
overhaald om binnen te gaan in Gent in 1955. Na een jaar werd ik dan
gekleed als postulant en daarna geprofest in 1957. Nooit heb ik problemen gehad met de regelgeving voor het kloosterleven. Ik ben steeds
mogen opgaan en altijd een braaf meisje geweest, zal ik zelf maar zeggen. Ondertussen ben ik al meer dan 60 jaar kloosterzuster! De tijdsindeling heeft me nooit gestoord. ’s Morgens beginnen met gebed en mis
en discipline waren er toen voor iedereen. Het huishouden doen was
niet anders dan thuis, dat was ik gewoon. Nu hebben we nog maandelijks een recollectiedag met een sermoen (=gebed voorgegaan door een
priester). En in gemeenschap leven is hetzelfde als in een huishouden.
Geven en nemen en met een kwinkslag is er veel te vermijden, vind ik.
En in de verpleging heb je altijd gewerkt?
Ja, via verworven rechten kon je meer bevoegdheden bekomen. Eerst
als verpleegkundige in de operatiezaal en daarna als diensthoofd. Sterilisatie moest toen manueel gebeuren dat heb ik op punt gezet en blijven opvolgen. Na mijn pensioen heb ik me nog 5 jaar dienstbaar opgesteld in de apotheek van 8 tot 12.
16

Foto uit haar beginperiode in de
operatiezaal.

Ja, via verworven rechten kon je meer bevoegdheden bekomen. Eerst
als verpleegkundige in de operatiezaal en daarna als diensthoofd. Sterilisatie moest toen manueel gebeuren dat heb ik op punt gezet en blijven opvolgen. Na mijn pensioen heb ik me nog 5 jaar dienstbaar opgesteld in de apotheek van 8 tot 12.
Sociaal blijf ik actief en dat al 20 jaar.
Zo zit ik in de seniorenraad van het ziekenhuis. De oud directeur Luyten van het ziekenhuis zetelt daar ook in. Hij heeft ervoor gezorgd dat
het samengaan in 1995 van het ziekenhuis in Neerpelt (zusters van
Berlaar) en Lommel en de verhuis naar de nieuwbouw in Pelt in 2005
zo vlot verlopen is.
Ook bij het bloemschikken in Kattenbos voel ik me al jaren thuis.
Als slot wat wens je ons toe?
Goed en vriendelijk voor elkaar zijn is onze familiewens altijd geweest. Als mensen tevreden zijn bij het verlaten van het ziekenhuis bij
genezing dat doet me nog altijd iets. Herstellen moeten de mensen
thuis doen.
“Een gelijkwaardige benadering van elke mens als een uniek persoon
en zich vooral richten naar de meest kwetsbare mensen”: deze kenmerken van de spiritualiteit van de Zusters Kindsheid Jesu wens ik
jullie allemaal toe.
Dank je wel voor die warme woorden, zuster Fia!
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Nieuw Project :
Vlinderrijk Kattenbos
Kattenbos als hotspot voor zeldzame vlinders.
Iedereen binnen Kattenbos weet dat wij een zeer groene wijk zijn in
het al heel groene Lommel. Maar niet iedereen beseft wat voor een
zeldzame vlinders er in Kattenbos rondvliegen.
Kattenbos als wijk is zelfs op Vlaams niveau een toplocatie voor enkele zeldzame vlinders.
Om dit te versterken en om de inwoners hiervan op de hoogte te brengen starten we in september een project om onze mooie wijk nog te
vergroenen!
Dit project wordt een samenwerking met de 2 basisscholen op Kattenbos (Eymard en De Schommel), Natuurpunt Lommel, stad Lommel en
natuurlijk KWB Kattenbos. Dit gebeurt allemaal met steun van Provincie Limburg.
Praktisch gaan we planten op 7 locaties: bloembollen en vaste planten.
Op één locatie inzaaien van een meerjarig mengsel bloemen van inheemse soorten. Dit alles zal eind september van start gaan! Hierna
start de stad Lommel met een natuurvriendelijk beheer zodat deze vlinders het hele jaar door nectaraanbod hebben.
Er zal worden ingezaaid rond de Vlinder (Molen). Daarnaast zullen we
aan de 2 scholen, klein stukje van het plein van de 5 Linden, voor de
Eymardschool, aan de elektriciteitscabine op de kruising Oude Diestersebaan en Hoog Kattenbos, op Knapenhoef en aan het Kerkhof vaste
planten en bloembollen planten.
We gaan vaste planten zoals Slangenkruid, Gewone rolklaver, Knoopkruid, Gewone Margriet en biologische bloembollen zoals krokussen,
narcissen, lenteklokje, camassiaplanten planten.
Meer info volgt!
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