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1982 jaar geleden…
Het begon allemaal zo mooi, ook al zaten de dromen van
iedereen nog niet op dezelfde golflengte. Toch was er een
goed contact met elkaar, die donderdag aan tafel, toen het
testament werd besproken. Maar voor de week goed en
wel ten einde was, kwam er een kink in de kabel, het
begin van een nachtmerrie, omdat zelfs de leerlingen
afgestemd hadden op een verkeerde golflengte. Een
donderdagavond en een vrijdag om nooit meer te
vergeten. Een nachtmerrie voor wie er niets van begreep.
Slechts één kon de nachtmerrie afwenden, de kink in de
kabel herstellen en er voor zorgen dat zender en ontvanger
opnieuw op dezelfde golflengte zaten. Hij deed dat op zo
een manier dat men er nu, 1982 jaar later nog over
spreekt. Een week waar we wegdromen en herinneringen
ophalen. Eén week in het leven van Iemand, 1982 jaar
terug.
Die week komt er nu aan, op het einde van deze maand:
een week op de golflengte van God.
Dan komt de donderdag van het avondmaal en van een
testament op een gans andere golflengte dan van een
testament uit deze 21ste eeuw.
Even vergelijken: in een testament nu, schrijft
men datgene wat men van een ander verwacht.
En meestal is dat nogal belangrijk, om niet te
zeggen het belangrijkst. Eigenaardig genoeg
zijn dat allemaal materiële dingen. Een
duidelijk andere golflengte toch, dan wat Hij
ons achterliet.
En dan dat avondmaal, die eerste eucharistie…
Zit je nog op dezelfde golflengte?
Een donderdag om eens rustig over na te denken.
Dan komt vrijdag. Een dag van lijden en dood.
Iemand wordt ter dood gebracht. Ook nu nog in 2016. Het
is niet moeilijk: veroordelen is gemakkelijk. Veroor-delen
betekent ook: iemand kapot maken, breken, kraken, stuk
slaan. Je kan iemand dood-moe maken, dood-bang, doodongelukkig. Je kunt mensen dood pesten, dood spotten,
dood roddelen. Je kan iemand kleineren, in de hoek
duwen, initiatieven kelderen…
Gelukkig heeft de dood niet het laatste woord.
Na de vrijdag komt de zondag.
Na de dood nieuw leven. Ook in 2016.
Je kunt anderen opnieuw doen leven, laten leven. Je kunt
mensen uit de put helpen, bemoedigen, bevestigen. Je kan
mensen opnieuw levenslust, levensmoed
en levenskansen geven.
Graag een knipoog naar jou, om er
straks een mooie week van te maken.
Ik wens je alvast een fijne Pasen.
Cet

ACTIVITEITEN
Vrijdag 04 maart, 19.30 uur
Sporten is gezond
Breng je fiets mee, want deze avond gaan we de
sportieve toer op in de sporthal van Bree.
Vrijdag 11 maart, 19.30 uur
Kampvuur spel
Met een echt kampvuur: voor de zekerheid doe warme
kleren aan want je kan geen vuur maken zonder al het
nodige bij de hand te hebben en wie weet lukt het ook
niet om alles bijeen te sprokkelen.
Vrijdag 18 maart, 19.30 uur
Carnaval…
Op de een of andere manier is er toch weer iets
veranderd aan u.
Zaterdag 19 maart, 19.30 uur
Bosspel - kaj
Vandaag verslaat onze kaj de mythe van het onveilige
bos en mag iedereen zich verwachten aan weer een
nieuwe belevenis.
Vrijdag 25 maart, 19.30 uur
Goede Vrijdag
Een dag waarop wij, als kaj, een link leggen met het
verhaal van Jezus en het hedendaags lijden van mensen.
Hij riep, roept ons nog steeds op om aan de kant van de
kleine en zwakke mens te gaan staan.
Zondag 27 maart, 08.15
Paasontbijt
Ons jaarlijks paasontbijt is gratis voor leden.
Ouders die wensen deel te nemen: gezinsleden vanaf
12 jaar betalen € 6. Kinderen tot 12 jaar betalen € 3.
Wie wenst deel te nemen: graag uiterlijk 25 maart
inschrijven bij iemand van de leiding.
Ons ontbijt begint om 08.15 uur. Om 09.30 uur gaan
we met z’n allen naar de paasviering in de kerk,
daarna komen we terug samen in ons lokaal om te
zien of de paashaas ook is langs geweest
De verjaardagen van deze maand:
Essers Stefan
03 maart
Vrancken Stef
09 maart
Schonkeren Maarten 15 maart
Schouteden Rod
24 maart
Vankevelaer Gert
27 maart
Beenders Lien
29 maart
Dewit Rube
31 maart
Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag !

Blad – steen – schaar…
Een heel actieve spelnamiddag
sportievelingen onder jullie.

05 – 08 mei: op kamp met onze (B)engels…
Ons kamp in Rotem staat dit jaar helemaal
in het teken van de snoepfabriek… Vier
dolle dagen van dikke pret, snoepen van te
gekke activiteiten… leg je ravotterskleren
maar klaar, want we gaan er weer een
keigoed kamp van maken. Meer info krijgen
jullie binnenkort!

voor

alle

Zondag 20 maart:
Bosspel
Vandaag moeten we de paashaas gaan helpen in het
grote bos. De paashaas is van alles kwijt en hij weet
niet goed meer waar hij zijn spullen gelaten heeft.
Een spannend bosspel voor alle kloeke kinderen.

Zondag 06 maart:
Op kamp met de kaj.

Onze leidingploeg

Na een stevige speurtocht door onze provincie hebben wij
een leuke kampplaats gevonden. Midden in het hartje van de
Haspengouw, gelegen aan de rand van een bos in een groot
natuurpark, daar ligt onze kampplaats, op het domein
Bautershof.

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

Bautershof is gelegen in Sint-Truiden en wordt ook wel het
Cardijncenrum genoemd, omdat op het domein ook een
De leiding bij onze ksa- groep is in handen van:
verblijfcentrum van de kaj is gelegen.
Ons kampverblijf is een gezellig ingericht gebouw dat is
Essers Stefan, Kanaallaan 41.1.1
- 0497 933694
afgestemd op kleine groepen. Het gebouw beschikt over een
Vrancken Stef, Watertorenstraat 19
- 089 461315
grote en een kleine
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50 - 089 467696
slaapzaal, een ingerichte
De leiding van onze kaj berust voortaan bij:
keuken en een daglokaaleetzaal. Uiteraard zijn er
Schouteden Rod, Weegbreestraat 8
- 089 473788
voldoende toiletten en
Delissen Fedde, Klein Rozenlaan26 (asp) - 0472 053329
douches aanwezig.
Kunnen Jordy, Gruitroderkiezel 164 (asp) - 089 76 34 73
Ons kampverblijf ligt
Volwassen begeleiding:
midden het groen en we
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49
- 089 462971
beschikken over een zee
aan speelruimte…
Proost:
Op kamp, dat is: door de
Clijsters René, Vaesstraat 10
- 089 463450
bossen kuieren, uit je bol
gaan, sportieve maar ook speelse activiteiten: geen enkele dag
is hetzelfde, elke dag is een avontuur!
Onze kampdatum
We vertrekken op kamp op maandag 11 juli.
Terugkomst is voorzien op donderdag 21 juli
De kostprijs voor ons kamp, alles inbegrepen (verblijf, maaltijden, uitstappen, traktaties, enz.) is
215€ p.p. Bij meer leden uit eenzelfde gezin voorzien we een korting voor elk volgend lid.

Om iedereen in de gelegenheid te stellen met ons mee te gaan, adviseren wij alvast om maandelijks voor dit schitterende
kamp te sparen. Sparen kan enkel en alleen door storting op rekening nr. 833-3079772-86; kampeerkas kaj-Vostert, met
vermelding van: Naam en Voornaam; kamp 2016.
Iedereen is vrij om een bedrag naar keuze te sparen, maar… Je deelname aan ons kamp is pas definitief nadat wij een
voorschot van 25 euro hebben ontvangen.
OPGELET:
Er kunnen maximaal 22 deelnemers mee op kamp, leiding,
leden, kookploeg inbegrepen. De volgorde van inschrijving is
bepalend voor je deelname.
Nieuw dit jaar: leden die het wensen mogen in een tent
kamperen!

