ACTIVITEITENKRANT
April 2012
Stap voor stap…
Wanneer wij aan iets beginnen, staan
wij aan de onderste treden van de
trap. Na verloop van tijd moeten wij
ons afvragen of wij al een beetje
hogerop, of liever op de tweede trede
geraakt zijn, dank zij onze inzet, dankzij de vele
pogingen. De trap van ons dagelijkse leven is geen
roltrap, waarbij we op dezelfde plaats blijven staan
en toch hoger komen. Neen, wanneer wij iets willen
bereiken is daar kracht bij nodig, maar ook een goed
hart.
Op stap gaan, dat kan vele richtingen uit. Goede en
verkeerde richtingen. Daarom mag je niet zomaar er
blindelings erop uit trekken. En je mag geen angst
hebben met de bedenking vooraf: “Het zal toch weer
mis zijn!”. Neen, je moet op weg. Je inzetten, je
bewegen, niet op de roltrap blijven staan. Maar ook
niet in het andere extreem vervallen, met één grote
sprong namelijk je doel willen bereiken of er met
reuzenschreden op los stormen. Zevenmijlslaarzen
bestaan alleen maar in sprookjesboeken. Menselijke
stappen zijn klein. Soms gaat het moeizaam als de
weg stijgend is. Dan moet je een rustig tempo
houden, beheerst zijn. En je moet bijzonder goed
opletten als je dan toch wat te ver wil springen, dat
het niet is zoals in de processie van Echternach: drie
passen vooruit, twee terug.
Is het dan allemaal zo moeilijk? Ik denk dat wij om te
beginnen ons geen zorgen hoeven te maken over de
volgende stap en de daarop volgende, met het gevaar
dat wij het doel niet meer zien van de stappen die we
nog moeten zetten om er te geraken. Dit werkt
ontmoedigend.
Het gaat telkens om die ene stap. En die is voor
iedereen anders. Elke mens weet voor zichzelf
genoeg wat hem te doen staat: zijn opdracht in het
materiële en zijn relaties in het menselijke. Beide zijn
niet te scheiden. Maar er is toch iets dat voor
iedereen geldt: wie zich in beweging zet moet erover
waken niet in een cirkel rond te draaien.
En zeker ook niet die stap zetten die iemand anders
een voetje licht. Elke stap moet een stap zijn naar de
andere, een toenadering, een behulpzaam zijn, een
begrijpen.
Het moet tezelfdertijd ook een stap zijn naar mezelf
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toe, een stapje naar mijn betere ik. En dat dragen
wij allemaal in ons mee. Het is een kwestie dat het
ontdekt wordt.
Daarom… zet je in beweging.
Cet.

ACTIVITEITEN
Vrijdag 06 april 19.00 uur
Goede Vrijdag viering
Ieder jaar, met Goede Vrijdag, maken wij met
onze kaj een vertaalslag van het gebeuren 2000
jaar geleden, naar het heden. Deze vertaalslag
wordt dit jaar verhaald in een passiespel dat
doorgaat in de hoofdkerk te Bree.
Samenkomst aan het lokaal, met de fiets!
Zondag 8 april, 09.15 uur
Paasontbijt
Wij nodigen je uit op ons jaarlijkse paasontbijt.
Graag op tijd aanwezig zijn. Na het ontbijt nemen
we met z´n allen deel aan de Paasviering. Daarna
komen we terug naar het lokaal om te zien of de
paashaas ook bij ons is langs geweest.
Voor deze activiteit moet je vooraf inschrijven
Deelname is gratis.
Vrijdag 13 april, 19.30 uur
Filmavond
Een prent om van te snoepen, om je mee te laten
slepen… om nog lekker van na te genieten.
Vrijdag 20 april, 19.00 uur
Brandweer oefening.
Vanavond houden we, onder begeleiding van de
Breese brandweer, een brandweeroefening aan ons
lokaal. Nadat we informatie krijgen over de verschillende soorten branden en hoe een vuurhaard
kan ontstaan, doen we ook praktijkoefeningen met
kleine blusmiddelen. Iedereen krijgt daarbij de
gelegenheid om onder begeleiding met een
blusapparaat te kunnen oefenen.
Let op het aanvangsuur: we beginnen om 19.00
uur… stip!
Vrijdag 27 april, 19.00 uur
Dé quiztetwelquiz!.
Een team van specialisten heeft het warm water
opnieuw uitgevonden. Vandaag wordt je hiermee

geconfronteerd en we weten het zeker: na vandaag
ben je weer een heel stuk wijzer!

Vrijdag 18 mei:

Meer weten over kaj?

Vospop Prepared - lokaal

Samenstelling leidersploeg
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49
- 089 462971
Essers Stefan, Teelestraat 21
- 089 865791
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95
- 0473 321439
Meyssen Cliff, Kipdorpstraat 14 A - 089 471138
Schouteden Rod, Weegbreestraat 8 - 089 473788
Vrancken Stef, Watertorenstraat 19 - 089 461315
Proost:
Clijsters René, Vaesstraat 10

Data om alvast te noteren:

- 089 463450

06 april: Goede Vrijdag viering. Samenkomst lokaal 19 uur
08 april: Paasontbijt. Samenkomst lokaal 09.15 uur.
22 april: Laat je verrassen, activiteit, lokaal 14.00 uur

Vrijdag 25, zaterdag 26, zondag 27 mei:

Pinksterfeesten
Zaterdag 14 juli:

Vospop unplugged - lokaal
Vrijdag 14 september:

Vospop Prepared - lokaal

Verjaardagen in april…
Maar één jarige deze maand:
op 26 april Tibo Van den Eynden
Onze Kajottersploeg wenst je een fijne dag toe

Zomerkamp 2012
Zoals bekend gaan we dit jaar van 3 tot 12 augustus op kamp in onze “eigenste” Belgische
Ardennen, meer bepaald in het plaatsje Mirwart bij Saint Hubert.
Saint Hubert is de Europese hoofdstad van de jacht en de natuur. Dierenvrienden zullen het
wildpark weten te waarderen, waar je een idee krijgt van de Ardeense fauna: everzwijnen,
herten, hinden, reebokken, moeflons… in ons kampboekje (juli) komen we uitgebreid terug op
de beschrijving van de streek en de “de moeite waard om te doen dingen”.
Mirwart dan, is gelegen in één golvend groen landschap van bossen en wouden, ingesneden
door grillige beekjes en rivieren.
Onze kampplaats ligt verscholen in de geborgenheid van het woud en lui uitgestrekt in de kronkel van een
meander. Ons kampverblijf is een modern gebouwtje, volledig ingericht met stapelbedjes en matrassen,
douches en toiletten, een “tip-top-in-orde-keuken” en ruimte om te spelen en te ravotten in overvloed.
De kampplaats en zijn omgeving maakt vrolijk, toont zich gastvrij en aanhankelijk.
We komen terecht in een land waar herinneringen in stenen gebeiteld zijn en lijken te wachten op een hernieuwde ontdekking. Geen eentonigheid: achter elke kant, hoek of bocht ziet het er anders uit, nooit hetzelfde
en steeds vol verrassingen, vol wisselende kleuren en geuren, als een uitdaging die erom vraagt opnieuw
ontdekt te worden.
Wil je meegaan op kamp, maak dan bij voorkeur gebruik van de spaarregeling. Door met regelmaat te sparen is
de kampprijs immers draaglijker en hoeft er niemand thuis te blijven.
Meegaan op kamp wil zeggen: tien spannende en ontspannende dagen van leute en
plezier, maar vooral: avontuurlijke dagen boordevol actie en doe- dingen waar je thuis
gewoon niet aan toe komt.
In afwachting: schrijf je alvast in, dan weet je zeker dat jouw kamp niet mis kan gaan.

Om te weten:
Ouders: voor (B)engels -12 jaar, die meegaan op kamp verstrekken wij een attest waardoor de kostprijs van het
kamp fiscaal aftrekbaar is. Dat betekent dat u de kosten voor deelname op uw belastingbrief van het volgend
jaar kan inbrengen. Hierdoor trekt u een gedeelte van de kampprijs terug van de belastingen (enkel voor -12
jarigen)
Als leiding vinden wij het heel belangrijk dat onze leden de kans krijgen om mee te gaan op kamp. Maar wij
kunnen ons ook voorstellen dat dit financieel niet altijd haalbaar is. Indien dit het geval is, gelieve ons dan te
informeren, dan zoeken we samen naar mogelijkheden zodat uw zoon of dochter toch mee kan op kamp.
U kunt daarvoor contact opnemen met Etienne.
Een kamp, dat is een wereld vol plezier… en wij vinden het fijn om met velen te zijn!

