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Herbeginnen?
“ ’t Leven is toch een knossel,” zuchtte hij.
Hij stak een sigaret aan, blies blauwe rookwolken
ver voor zich uit en keek naar de berg werk die in
de garage op hem te wachten lag.
“Moet je zien” zei hij lichtjes wrevelig, “ik heb hier
zo mijn best gedaan en ’t is weer eens niet in orde,
zeggen ze”.
Uit dit “ze” sprak minachting. “Ik heb zo’n zin om
mijn materiaal erbij neer te gooien. Ik begin er niet
meer aan.
Hij gaf gelaten een trap tegen een kluwen kabel
maar die bewoog niet. Alleen het uiteinde kwam
met een zwiep tegen de werktafel terecht.
Daar stond ik nu te kijken, naar dat kluwen kabel,
helemaal in de war. Was dat niet het zinnebeeld
van zijn leven? Van elk leven overigens?
Je kijkt tegen de buitenkant aan en van het diepste
diep van het kluwen zie je niets. Je kan wel
vermoeden dat hij vol kronkels zit en in mekaar
gedraaid. En je ziet alleen maar een klein eindje.
Ook van ons leven zien we maar een eindje weegs
in de toekomst. Voor de rest is alles onzichtbaar of
nevelig.
Als je nu dat kluwen tracht te ontwarren, kan het
best zijn dat je geen moeilijkheden hebt om het
netjes op te rollen, maar je hebt evenveel kans dat
je de ene knoop na de andere moet ontwarren.
Het heeft geen zin om er met bruut geweld tegen
aan te gaan. Alleen geduld en zachtheid kunnen je
helpen.
En wat dacht je dat het leven is?
Wij weten vooraf niet of het rimpelloos en zonder
moeite zal verlopen en evenmin of er veel kronkels
en knopen in zullen liggen.
Hoe dan ook, het heeft geen zin om er hardhandig
in te vliegen. Alleen liefde, geduld en zachtheid
kunnen ons vooruithelpen.
Maar wij moeten er elke dag weer aan beginnen,
elke dag opnieuw. En als de lust bekruipt er alles
bij neer te gooien, kunnen wij wel eens zuchten als
onze vriend in de garage en zeggen dat je er niet
meer aan begint. Het mag alleen maar een gedachte
blijven. Geen daad. Wij moeten beginnen,
herbeginnen, voortdoen om dan weer eens te
beginnen en te herbeginnen
Elke dag opnieuw.
Cet.

ACTIVITEITEN
Vrijdag 05 juni, 19.30 uur
Ruwe avond…
Het is zoals het er staat: het wordt een beetje ruw
vanavond. Dus laat je beste kleren thuis en bereid
je voor op een stevig avondje van ruwe pret.
Vrijdag 12 juni, 19.30 uur
catapultavond!
Iets helemaal anders. Richten, mikken, loslaten en
zeker weten dat je goed op doel hebt geschoten of
toch weer niet? De binnenpretjes… of zenuwtrekjes
doen je toch weer in “the mood” komen. De
uitblinker van deze activiteit is pas laat op de avond
gekend.
Vrijdag 19 juni, 19.30 uur
Open lokaal…
Midden de examenperiode zetten we deuren van
ons lokaal gewoon open, voor wie zin heeft in een
leuke babbel, gezellig vertoeven onder vrienden of,
nu ja, misschien vinden we samen wel iets uit?
Vrijdag 26 juni, 19.30 uur
Waterspelen!
Examens voorbij, het hoofd nog vol broeiend heet
lesmateriaal dat er (nog steeds niet) uit wil? Dan
brengen wij vanavond wel verkoeling: het wordt
een natte bedoening met, zoals je kan vermoeden:
veel waterpret.

(B)engels:
Zondag 14 juni, 14.00 uur:
Speelse speelzondag…
Spelen is fijn en spelen is leuk, deze namiddag is
zo een speelzondag vol met buitenpretjes.
Ravotterskledij is altijd leuk om aan te hebben!
Zondag 28 juni, 14.00 uur:
Waterspeeldag.
Als de weergoden ons goed gezind zijn, dan wordt
dit een namiddag speelplezier waarbij niet op een
druppeltje water gekeken wordt. Zorg voor
aangepaste kledij (die nat mag / zal worden).
---===oooOooo===---

Verjaardag van de maand:
22 juni: Lemmens Lene
Namens de hele kaj: van harte proficiat!

Pinksterfeesten 2015.
Dit jaar geen regen met Pinksteren: de zon was het
hele weekend van de partij en dat zorgde voor
stralende gezichten en vele bezoekers op onze
Pinksterfeesten. Hartelijk dank aan iedereen die
erbij was.

Samenstelling leidersploeg
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49
- 089 462971
Essers Stefan, Kanaallaan 41.1.1
- 0497 933694
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95
- 0473 321439
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
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen - 011 794186
Proost:
Clijsters René, Vaesstraat 10

- 089 463450

Op kamp met onze kaj-ksj
Van 23 juli tot 01 augustus, zijn we voor 10
dagen op kamp “dans ‘l Alsace” (in de Elzas) in
Frankrijk.
We verblijven daar in een mooie en grote gîte
(chalet) temidden van ongerepte natuurpracht in
het plaatsje Aubure, een klein dorpje met nauwelijks 400 inwoners. Aubure ligt op een hoogte
van 800 meter, straalt één en al rust uit en wordt
vooral geroemd om zijn zuivere lucht. Onze gîte
ligt midden de bossen en is volledig uitgerust en
voorzien van alle comfort, nodig om er tien
dagen op een fijne manier te kunnen verblijven.
De inschrijving voor ons kamp is ondertussen
verstreken. Een aantal leden heeft gebruik
gemaakt van onze spaarregeling door regelmatig te sparen voor het kamp. Anderen hebben geen gebruik van
onze spaarregeling, maar wel reeds een voorschot betaald. Iedereen die hieraan heeft voldaan, kan mee op
kamp. Zoals afgesproken vragen we dat alle ingeschreven leden het resterende bedrag voor het kamp betalen
voor 1 juli e.k.
Ter herinnering: de kostprijs voor ons kamp is € 300,-. We verzoeken u om het resterende bedrag uiterlijk 01
juli te storten op ons rekening nr. BE78 8333 0797 7286 (kampeerkas kaj-Vostert), met vermelding van
Naam, Voornaam en kamp 2015.
Alle kampdeelnemers
krijgen in de eerste
week van juli een
uitgebreide
kampbrochure, met daarin alle
gegevens en info over
onze kampplaats en tal
van andere wetenswaardigheden. Meegaan op
kamp is altijd een
onvergetelijke belevenis
en een orgelpunt in onze
jaarwerking.
Ons jaarlijks kamp is,
iedere keer weer, iets
om naar uit te kijken en
super geweldig om mee
te maken.

