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Dag,
Nog geen jaar geleden, kon ik vanuit mijn bureau een
zee van ruimte overzien. Vandaag kijk ik tegen een
rode bakstenen muur van een nieuw appartementsgebouw met, midden mijn gezichtsveld, een knoestige
gekortwiekte kerselaar.
Jaren geleden heb ik hem al willen vellen, omdat hij
toch geen vruchten draagt en menige keer voelde ik in
gedachten zijn warmte uit de haard stralen.
Toch is het nooit zover gekomen en misschien komt
het ook nooit zover. Ik weet eigenlijk niet echt
waarom, maar misschien zijn het die mooie voorjaarsbloesems, misschien is het de vrees voor dat gat in de
lucht als hij er niet meer zou staan, misschien ook de
gedachte dat niet elke boom eraan moet geloven, of
misschien is het dat beetje natuurvriendelijkheid in mij.
Speel hetzelfde zich niet af in ons dagelijks mens-zijn?
Hoevelen rondom ons kunnen wij soms niet luchten?
Liefst zagen wij hen ver weg en wijzelf rustig op onze
plaats. Tal van anderen kunnen wij best missen.
Denken wij.
Redenen in overschot wanneer wij op zoek zijn om
iemand af te schrijven. Overtuigd dat indien die of die
uit onze leefwereld verdwenen is, alles beter zal gaan
voor ons.
Helaas, al te weinig bekijken wij de situaties ook eens
van buiten ons eigen “ik”. Dat zouden we nochtans
meer moeten doen. Hoeveel “profijt” hebben de
anderen aan ons? Ons samen-leven heeft iets te maken
met het zijn, maar nog veel meer met het worden; dat
van ons en dat van de anderen. Het is vanuit deze
gedachte dat we moeten leven, wij worden immers ook
niet graag afgeschreven en dus mag de andere van ons
hetzelfde verwachten. Het is niet
hard, maart hart voor elkaar.
En dat boompje? Dat blijft toch
maar staan!
Cet.

Activiteiten
Vrijdag 07 maart, 19.30
Mignonnette
We gaan hier niet veel woorden aan vuil maken: dit
is een activiteit om van te snoepen!
Vrijdag 14 maart, 19.30
Tietivitcasgnissarrev

www.kaj-ksjvostert.be
Nee, we hebben dit niet uitgevonden, het is een bestaand (vreemd?) woord met een grote inhoud aan
creativiteit.
Laat je verrassen.
Vrijdag 21 maart, 19.30
Helaas, vanavond is iedereen vrij…
Juist ja, onze leiding wordt vandaag geconfronteerd
met een andere uitdaging en dat betekent dat er
vandaag géén activiteit is!
Volgende week is weer iedereen present.
Vrijdag 28 maart, 19.30 uur
Bosspel
Het is weer even geleden, maar het bosspel vraagt
vanavond weer de nodige vindingrijkheid van elk
van jullie. Warme -en niet je beste- kledij is
gewenst!
Samenstelling leidersploeg
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49
- 089 462971
Essers Stefan, Teelestraat 21
- 089 865791
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95
- 0473 321439
Renckens Barbara, Grote Baan 57 - Ellikom
Schouteden Rod, Weegbreestraat 8
- 089 473788
Vrancken Stef, Watertorenstraat 19
- 089 461315
Meewerkend leiding
Erna Dorien, Berkenlaan 32
- 089 465467
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22
- 089 472250
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50 - 089 467696
Proost:
Clijsters René, Vaesstraat 10

- 089 463450

Zondag 09 maart, 14.00 uur
Carnaval staat vandaag in het middelpunt van de
belangstelling. Zet een feestneus op en… smile!
Zondag 23 maart, 14.00 uur
Het grote wortelspel!
Een namiddag boordevol smaakmakers!

Zondag 9 maart, 14.00 uur
Ruimtereis met Janneke maan. Deel II.

(B)engels – vervolg:
Zondag 23 maart, 14.00 uur
Miss en Mister (B)engelverkiezing
Verjaardagen van de maand:
Essers Stefan
Vrancken Stef
Mestroni Maité
Schouteden Rod
Beenders Lien

03 maart
09 maart
10 maart
24 maart
29 maart

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag !

Doki Fun Festival !
Op zaterdag 3 mei nemen we met alle (B)engels en
Speelvogels, deel aan het Doki Fun Festival.
In de vorige kalender stond een klein foutje: het
inschrijfformuliertje dat krijgen jullie binnenkort, maar
het moet pas ingeleverd worden voor 01 april!
Deze activiteit duurt de hele dag: vanaf 09.00 uur ’s
morgens tot 17.00 uur ’s avonds. Als je meedoet dan
moet je aan mama vragen of ze een stevig lunchpakket
voor je wil klaarmaken. Vandaag beleef je immers een
kei toffe en bijzonder actieve speeldag om nooit meer te
vergeten! Binnenkort krijg je meer info van ons!
Let wel: zondag 4 mei is er géén activiteit!

16 – 18 mei
Op kamp met onze (B)engels !
Op vrijdag, zaterdag en zondag 16 – 18 mei gaan we met de
(B)engels op kamp in de bossen van Dorne.
Daar hebben we midden in de bossen een geweldig toffe
kampplaats gevonden waar we twee dagen blijven overnachten
en natuurlijk… kei-veel plezier gaan beleven!
Jullie krijgen volgende maand van ons nog een inschrijfblad met
alle informatie die je nodig hebt om er een mooie driedaagse van
te maken.

Uitnodiging!
Trefpint op vrijdag 14 maart om 19.30 uur
in de parochiezaal in Tongerlo.
Op vrijdag 14 maart, om 20.00 uur, organiseert ACW- Bree “Trefpint” in de
parochiezaal te Tongerlo. Met Trefpint wil het ACW-Bree iedereen die zich
vrijwillig inzet voor zijn / haar vereniging of iedereen die zich inzet voor een
bejaarde, minder valide of hulpbehoevende ouder of medemens, trakteren op
een stevige pint, een heerlijk kopje koffie of een ander drankje… helemaal gratis!
Ben je zelf zo’n bezige bij, of ken je mensen uit je omgeving die zich vrijwillig
inzetten, nodig hen dan uit om hierbij aanwezig te zijn: elke vrijwilliger is van
harte welkom!
Op deze activiteit zal Thuiszorgwinkel-Bree eveneens aanwezig zijn om te
vertellen over hun aanbod en waarmee of met welke diensten zij iedereen
behulpzaam kunnen zijn. Moedig elke vrijwilliger in uw omgeving aan om erbij
te zijn!

