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Soepsteen…
Het rook naar verse soep toen ik “In
de profeet” binnenstapte. De
heerlijke geur deed me een kom
soep bestellen en terwijl ik op mijn
bestelling wachtte, moest ik denken
aan het verhaal van de soepsteen.
Ken je het verhaal?
Het is het verhaal van een soldaat die armoedig van de
oorlog terug kwam. Het enige wat hij nog bezat, was
een mooie kei, ergens opgeraapt.
En nergens was iets te krijgen, de oorlogsjaren hadden
zich ook bij de burgers laten voelen. Dat wist de
soldaat en hij dacht daaraan toen hij een dorp binnen
stapte.
Nieuwsgierig, zoals de mensen kunnen zijn, kwamen
ze rond de soldaat staan om wat nieuws te horen. Hij
overtuigde hen te gaan zitten. De soldaat kon
wonderwel verhalen en de mensen luisterden geboeid.
De uren verstreken en de honger liet zich voelen. De
soldaat vroeg wat te eten, maar niemand ging op deze
vraag in. Toen stelde de soldaat voor een vuur aan te
leggen en daarboven een ketel met water te plaatsen.
“Waarom” vroeg iemand. “Om soep te maken” luidde
het antwoord. “Maar hoe kan je nu soep maken als je
noch groenten, vlees en kruiden hebt?” vroeg een
tweede nieuwsgierige. “Dat kan” zei de soldaat en
vervolgde, “dat kan, omdat ik een soepsteen heb”. De
mensen keken verwonderd naar de kei die de soldaat
uit zijn zakken had gediept.
Een man stond op om hout te halen, zijn vrouw
zorgde voor de kom met water. Stenen werden
gezocht, de ketel erop geplaatst, het hout eronder en
het vuur werd aangestoken. Voorzichtig legde de
soldaat de kei in het water. Toen begon hij aan een
volgende anekdote die hij beleefd had. Op het
hoogtepunt van zijn verhaal stopte hij even en met een
bekertje nam hij wat water uit de kom. Hij proefde
voorzichtig en zei: “Niet zoutig genoeg, heeft er
iemand soms een beetje zout?” iemand stond recht om
zout te halen. Dit werd in de pot gedaan en de soldaat
vertelde verder. Bij het volgende verhaal proefde hij
opnieuw, maar vond de groentesmaak in de soep
onvoldoende. “Of er soms iemand nog verse of droge
groenten had?” Twee mensen stonden op en… zo
verging het ook met een stukje vlees, een plak brood
en wat vet.
Na ieder verhaal werd de soep beter.
De mensen aten uiteindelijk allen van de soep en
niemand had nog honger. De soldaat, wiens eetlust
ook verzadigd was, wilde vertrekken.

www.kajvostert.be
Toen hij de kei uit de soep haalde, vroeg de
belangrijkste man van het dorp of hij de steen verkopen wou, zodat ze ook, wanneer hij zou vertrokken
zijn, soep konden maken. “Omdat je me zo goed
ontvangen hebt, zal ik je de soepsteen geven” zei de
soldaat. Maar vergeet niet dat je die soep moet maken
zoals ik heb voorgedaan”.
Toen zette de soldaat zijn reis verder.
Hé, dacht ik bij mezelf, zo´n soepsteen zou iedere
kajotter moeten hebben. Ik heb dan maar mijn soepje
uitgelepeld en ben tevreden naar huis gegaan.
Cet.

Klaar voor een nieuwe maand?
Mooi, dan nemen we je mee op
sleeptouw door dit krantje…

ACTIVITEITEN
Vrijdag 2 november 19.30 uur
tot
Zaterdag 3 november

Onze lanparty start op vrijdag 02 november vanaf
18u en duurt tot zaterdag 03 november ( 23u.)
De deelname bedraagt 10 euro en dient betaalt te
worden bij aankomst. Er kunnen max. 35 deelnemers meedoen (er is voldoende plaats voor
materiaal en eventueel slaapgerief.)
Zie ook: http://www.refresh-lan.be

Je hoeft niet lid te zijn van kaj:
Refresh lan is er voor iedereen!
Vrijdag 9 november 19.30 uur
Late Halloween activiteit
Spanning, sensatie, bibberen of beven… wie zal het
zeggen. De tocht van vanavond ziet best wel leuk
uit. Trek afgedragen, maar ook warme kleren aan.
Sneeuw en vriesweer houdt ons niet tegen. Alleen
als het pijpenstelen giet gaat de activiteit niet door.

Vrijdag 16 november 19.30 uur
Levend ganzenbord spel
Kwekken en kwaken zal er niet bij zijn, wel kakelen
en schateren. Het wordt een mooie, keitoffe avond
boordevol leuke ervaringen en toffe momenten.
Vrijdag23 november 19.30 uur
Gespreksavond
Een team van zes jong kajotters is rond de tafel
gaan zitten en organiseert vanavond een boeiende
gespreksavond rond alcohol ge- of misbruik, drugs,
roken enz. Ons jong-kaj team heeft hiervoor een
gastspreker uitgenodigd en dat betekent dat we een
boeiende en leerrijke avond tegemoet zien.
Vrijdag 30 november
18.45 uur samenkomst aan het lokaal
Fakkeltocht
Naar jaarlijkse traditie
komen meer dan duizend
jongeren uit heel Limburg
samen voor een grote
fakkeltocht. Dit jaar in
Bree. Onze
kaj
werkt
samen met andere jeugdbewegingen mee aan de
organisatie
van
deze
activiteit. We maken er
een onvergetelijke avond
van!

Samen kunnen we de wereld in lichterlaaie zetten,
hem doen branden van warmte en liefde.
We doen een oproep aan alle kajotters om hierbij
aanwezig te zijn. Deelname in de onkosten: 5 euro,
vooraf te betalen bij de leiding.

De verjaardagen van deze maand:
23 november: Schwillens Diedre
23 november: Schwillens Niek
“De KAJ wenst jullie alvast een hele fijne en
gelukkige verjaardag toe!”
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

- 089 463450

Lidgeld kaj
Bij nazicht van ons ledenbestand
blijkt dat nog enkele leden hun
lidgeld dienen te betalen. Het
lidgeld bedraagt € 15,00 voor

het eerste lid van een gezin en € 10,00 voor het
tweede- en elk volgend lid van hetzelfde gezin.
Voor onze (B)engels geldt dezelfde regel.
Door je lidgeld te betalen laat je blijken dat je deel
wenst uit te maken van onze toffe kaj beweging.
KAJ is een ledenbeweging en het lidgeld is een
vorm solidariteit. Solidariteit met je vrienden en
duizenden kajotters in Vlaanderen en de wereld.
Daarom dus onze oproep om je bijdrage bij de
eerstvolgende activiteit in orde te brengen.

onze...

In september is ons vijfde werkjaar met de
(B)engels van start gegaan.
Alle kinderen van 8 tot 12 jaar proberen wij, elke
twee weken, op zondagmiddag een leuke activiteit
aan te bieden.
Onze volgende activiteiten gaan door op:
zondag 4 november
14 – 16 uur
zondag 18 november 14 – 16 uur
Noot: trek steeds ravotterskledij aan, elke activiteit
is een verrassing. Als de weersomstandigheden het
toelaten vertoeven we buiten waar we een leuke
competitie of stevige spelen opzetten. Als de
weergoden niet meewerken, dan vertoeven we in
ons knusse lokaal waar een aangepast
spelprogramma of knutselgebeuren de zondag
namiddag opvrolijkt.
En wij blijven onze oproep herhalen: we zijn nog
steeds op zoek naar jongens en meisjes vanaf 16
jaar die een handje willen toesteken en als leiding
mee willen werken met onze Bengels activiteiten.
Laat van je horen!

Zondag 2 december
Kerst-ijstaarten verkoop…
Met het oog op de komende feestdagen zullen we
ook dit jaar op de parochie onze super heerlijke
ijstaarten te koop aanbieden.
Met
uw
aankoop van onze
ijstaart draagt u een
steentje bij aan onze
werkingskosten
en
maakt u het mogelijk
dat, iedere maand
opnieuw,
deze
leuke
activiteitenkalender
daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.
Zowel onze oudere leden als onze (B)engels vragen
we om deze zondagnamiddag mee te helpen met de
verkoop van onze kerst-ijstaarten op de parochie.

