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Beetje sleutelen?
Binnenkort breekt voor velen een belangrijke periode
aan: de vasten. Is het je al opgevallen dat men nu niet
zoveel meer spreekt van vastentijd, maar eerder van
veertigdagentijd en van Broederlijk Delen?
Nee… de vasten is niet afgeschaft, maar er is wel een
ander accent gelegd: de strijd tegen armoede en
ongelijkheid. Of met andere woorden: gerechtigheid,
iedereen geven waar hij recht op heeft.
Om dat te bereiken moeten we - denk ik - een beetje
sleutelen aan onszelf, iedereen, dus ook jij en ik.
Sleutelen aan jezelf is anders omspringen met bv. “je
tijd”. Hoeveel tijd besteed ik aan TV, muziek, strips
lezen, sport, sensatienieuws, PC…, en hoeveel aan
informatie over vrede, gerechtigheid, geloof,…?
Het is ook anders omspringen met je “waardering”.
Wie of wat vind ik waardevol? Voor wie of wat sta
ik in bewondering? Wie of wat krijgt mijn meeste
aandacht? Opscheppers? Grote monden- oplichters?
Of voor mensen die nog iets gratis doen voor een
ander, mensen die hulp nodig hebben,…?
Sleutelen aan jezelf is anders omspringen met wat je
“hebt”. Hoeveel geld besteed ik aan snoep, drank,
roken, film, muziek… Hoeveel geld besteed iemand,
uit Colombia bv., aan levensnoodzakelijk voedsel?
Durf ik te vergelijken? Mag mijn broer uit het Onze
Vader evenveel hebben als ik?
Het is ook anders gaan denken over de anderen. Zou
het waar zijn dat mensen uit derde wereldlanden
minder behoeften hebben dan wij? Dat hun schreeuw
om een stukje landbouwgrond niet terecht is en de
sterke het altijd wint van de zwakke?
Sleutelen aan jezelf is ook proberen om - al is het
maar een beetje - anders te gaan leven. Zovelen
hebben honger, niets om te eten en wij gooien eten
weg of zijn kieskeurig. Zovelen leven in oorlog en
onderdrukking; wij maken ruzie of gaan op de vuist
voor een kleinigheid. Zovelen hebben niets te
zeggen, geen vrijheid; wij spreken altijd over onze
rechten…
Op 24 februari hebben wij iemand uit Colombia als
gast in ons midden. Ik nodig jullie uit om eens na te
denken welke ervaringen wij met onze Colombiaanse
gast kunnen delen, denk bv. aan: school, studeren,
werk, een toekomst, veraf en dichtbij… beetje bij
beetje de verschillen ontdekken en tegelijkertijd
ervaren dat we toch niet anders zijn. Ik kijk alvast uit
naar deze boeiende discussie!
Cet.

ACTIVITEITEN
Vrijdag 05 februari, 19.30 uur
Film met twist
Dit gaan niet zomaar een film kijken waar ge moet
zitten en kijken. Er kan van alles gebeuren tijdens de
film waar je ondersteboven van kan zijn.
Zaterdag 06 februari, 19.30 uur
kaj - jongeren in beweging
Een activiteit om vingers en duimen af te likken,
geschoeid op een nieuwe leest en een kaj- activiteit
naar jouw maat.
Vrijdag 12 februari, 19.30 uur
Valentijn…
De dag dat cupido zijn pijlen verloor is vandaag,
samen gaan we nieuwe pijlen maken voor cupido
zodat er op Valentijn weer geschoten kan worden.
Vrijdag 19 februari, 19.30 uur
Gezelschapsspel
We spelen een groot spel vanavond. het bord is
misschien wel klein maar we maken er een groots
spel van.
Woensdag 24 februari, 14.30 uur
Kaj in gesprek…
Jose Hildo uit Colombia is gedurende een week te
gast hier in Bree. Deze namiddag gaan we samen met
hem aan tafel voor een boeiende gespreksnamiddag
rond school, studeren en toekomst voor jongeren hier
en ginder ver.
Vrijdag 26 februari.
Géén activiteit.
De activiteit van vandaag is verschoven naar morgen:
Zaterdag 27 februari, 14.00 uur:
Wereldspel zonder grenzen.
Onze kaj-ksa en ksa Bree organiseert samen met de
Breese jeugdraad een groot “Spel zonder grenzen”.
Dit gaat door op het Vrijthof en het stadsplein (oud
gemeentehuis) van Bree.
Samenkomst aan het lokaal om 13.30 uur en dan met
de fiets naar Bree-centrum. Hemd of sjaaltje niet
vergeten! Dit wordt een keitoffe activiteit waarop je
zeker niet mag ontbreken. Het Vrijthof en stadsplein
worden speciaal voor ons verkeersvrij gemaakt.

Zondag 07 februari, 14.00 uur: groot feest bij de (B)engels!
Iedereen brengt zijn verkleedkleren mee, want vandaag gaan we een
reuzefijn carnavalsfeestje bouwen. Zie maar dat je erbij bent, want als
iedereen verkleed is trekken we met de hele bende eerst in stoet door
de Vostert!

Zondag 21 februari: het enige echte grote stoelgangenspel.
Erop en eronder, erboven, er achter en er voor… onderste boven? Je
zal wel zien, maar wat zeker vast staat: dit wordt weer een leuke
namiddag.
Verjaardagen in februari:

Onze leidingploeg

02 februari: Kunnen Jordy
03 februari: Lauwers Katja
11 februari: Hamers Maikel
18 februari: Erna Dorien
Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe!

Onze leidingploeg is met vier nieuwe aspirant leiding
stevig uitgebreid. Daarom dat we ook de taakverdeling
een beetje hebben aangepast. Voor onze nieuwe
leiding is dit werkjaar een stagejaar. Wij kijken nu al
uit naar hun enthousiaste inzet!

De leiding bij de (B)engels ziet eruit als volgt:

Hallo, jij daar!
Wij -Fedde, Jordy en
Rod- nodigen jou uit
om
naar
onze
startactiviteit
te komen!
Die zal doorgaan op
zaterdag 6 februari a.s.
Wat er deze avond zal gebeuren, houden we nog even
geheim. Maar geen nood, we verzekeren je dat het
zeker de moeite zal worden. Komen is dus de
boodschap!
Vergeet zeker geen badslippers mee te nemen, want die
zouden we wel eens nodig kunnen hebben... Wie in
bloot bovenlijf ons lokaal durft te betreden, verdient
een gratis pint.
We hopen je dus op 6 februari om 19u30 in ons lokaal
achter de kerk tegen het lijf te lopen.
Tot dan.
Je lieftallige kern
Fedde, Jordy en Rod

Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22
Erna Dorien, Berkenlaan 32
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen
Schwillens Britt, Rozenlaan 15 (asp)
Weltjens Ann, Stukkenstraat 26 (asp)

- 0473 321439
- 089 472250
- 089 465467
- 011 794186
- 089 481711
- 089 466894

De leiding bij onze ksa- groep is in handen van:
Essers Stefan, Kanaallaan 41.1.1
Vrancken Stef, Watertorenstraat 19
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50

- 0497 933694
- 089 461315
- 089 467696

De leiding van onze kaj berust voortaan bij:
Schouteden Rod, Weegbreestraat 8
- 089 473788
Delissen Fedde, Klein Rozenlaan26 (asp) - 0472 053329
Kunnen Jordy, Gruitroderkiezel 164 (asp) - 089 76 34 73

Volwassen begeleiding:
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49

- 089 462971

Proost:
Clijsters René, Vaesstraat 10

- 089 463450

Beweging.net Bree nodigt uit: Trefpint op vrijdag 26 februari
Op vrijdag 26 februari, om 20.00 uur, organiseert beweging.net-Bree haar “Trefpint” in ons
lokaal. Beweging.net wil met Trefpint, iedereen die zich vrijwillig inzet voor zijn / haar
vereniging, of voor 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! Moedig elke vrijwilliger in uw
omgeving aan om erbij te zijn!

