2019 -2020

Mei: 36/09

36ste jaargang.

nr 09

korte inhoud
Wat voorbij is
Wat komt
·
...........................
·
...........................
·
...........................
·
...........................
·
...........................

Samenaankoop stookolie
Schlagerbos
Homo Kattenbosalis
Interview zuster Fia Verstreken
Vlinderrijk Kattenbos

Niet- KWB-leden zijn niet verzekerd tijdens de activiteiten

Redactie:

Luc Van Bael
5 mei 2020
Spinnewielstraat 19
3920 Lommel
Email :lucvanbael@telenet.be
De Coster Philippe
Werkten mee: R. Lemmens, R. Duchesne ,
P.Gerits, J.Stevens, J.Lyen

www.kwbkattenbos.be
2

Covid-19 mededeling
Beste KWB’ers,
Het coronavirus heeft ons allemaal in zijn greep, ook kwb.
Blijf in uw kot in de huidige omstandigheden een must, maar voor
sociale en enthousiaste kwb’ers niet simpel.
Het jaarprogramma, de activiteiten en de bijeenkomsten werden
hierdoor plots beëindigd. Het zijn rare tijden.
Tijden van angst en onzekerheid, maar ook van hoop én solidariteit.
Het is belangrijk dat we elkaar beschermen door de officiële
voorzorgsmaatregelen te volgen.
Maar ook oog hebben voor alle zieken, alle eenzamen, alle mensen die
bang of angstig zijn.
Een eenvoudig telefoontje kan wonderen verrichten.
We hopen dat ieder van jullie deze periode in goede gezondheid en
veilig kan doorkomen.
Achter de schermen werkt het dagelijks bestuur verder, dit om jullie
snel terug te kunnen verwelkomen, wanneer de maatregelen dit
natuurlijk toelaten.
Wij als bestuur missen het om mensen met elkaar te kunnen verbinden
en hopen dat dit spoedig wederkeert.
Uw voorzitter.
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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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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.

can

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.

cel

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.
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.

Coronamaatregelen :
·
·
·
·
·

maximum 3 personen binnen.
handen ontsmetten bij binnenkomen.
breng eigen schrijfgerief mee.
houd afstand buiten.
eventueel mondmasker.

Tot dan.
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Schlagerbos verplaatst naar
28 augustus 2021
De organisatie voor een geslaagd Schlagerbos op 27 juni was vergevorderd vóór het covid-19 virus roet in het eten gooide.
Helaas kunnen we dit jaar de veiligheid van jullie niet garanderen.
Schlagerbos 2021 gaat door op zaterdag 28 aug 2021 !!!
Dezelfde artiesten nl. Willy Sommers, Sam Gooris en DJ Maarten
Vancoillie gaan ervoor zorgen dat deze editie in 2021 onvergetelijk
gaat worden.
Zij die reeds een "early bird" ticket hebben gekocht, deze blijven geldig ook in 2021 en moeten dus niet worden teruggebracht.
Zij die een terugbetaling van hun tickets wensen kunnen dit aanvragen door de tickets in een omslag te steken, samen met je rekeningen telefoonnummer (zodat we je eventueel kunnen bereiken).
Deze omslag drop je veilig in de brievenbus op Hoeverstee 16
in Kattenbos. Je geld zal overgemaakt worden.
Voor alle vragen secretaris@kwbkattenbos.be
Hou het veilig en gezond voor u en uw familie.
We zien elkaar weer snel.
Met vriendelijke groet,
Organisatiecomité Schlagerbos
www.schlagerbos.be
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Op zaterdag 5 september gaat
KWB-Kattenbos op zoek naar
de

KATTENBOSALIS

can

In deze uitdagende activiteit kijken we uit naar een man of vrouw die
alles kan, oftewel de sterkste is in 21 achtereenvolgende opdrachten.

cel

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”.

ed

Inschrijven kan via onze website vanaf het volgende Kattebelleke.
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Comedy avond 25/09/2020
Jens Dendoncker
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Pompoenenwedstrijd !
Denkt u dat uw pompoen de grootste
van Kattenbos kan worden?
Breng hem dan op zondag 4 oktober,
om 14.00 uur naar de Klosterhof.
En win een leuke prijs.

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

meststoffen
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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.
15

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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