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Gezift. 
 
Men zegt wel eens: “Iemand door de zeef halen” en dat 
betekent zoveel als iemand beetnemen. Maar een zeef 
dient eigenlijk toch om de fijne deeltjes door te laten en 
de grotere tegen te houden. Alleen het fijnste valt dus 
door de zeef. Kijk maar eens als er een taart wordt 
gebakken. Om de beste kwaliteit te hebben wordt het 
meel gezift. Voor de bakker moet zijn deegwaar van het 
allerfijnste zijn. 
Maar als we een muggenzifter zijn, dan zijn we niet zo 
prima. Erger is het nog als men mensen zift, mensen 
uitsluit om onaanvaardbare redenen. Het is onmenselijk 
bv. de mensen als louter economische pionnen te 
behandelen. Wanneer zij niet meer dienstbaar genoeg 
zijn in een systeem, hop, een trap en de deur uit. 
 

Grijp nu eens diep in je herinneringen en denk aan je 
schooltijd. Zat er daar in je klas ook geen “fijn” iemand, 
iemand die bedeesd was en zeer gevoelig? Wat 
gebeurde er met zo iemand. Werd hij of zij soms niet 
door de lomperiken, de mannen met een dik vel, grof 
behandeld? Werd hij/zij soms niet met ellenbogenwerk 
van die plaats verdrongen waarop hij/zij recht had? Het 
is eigenlijk een heel eenvoudige bedoening in onze 
maatschappij: de sterke zegeviert, de slimme haalt de 
top, de gewiekste zwemt in succes en geld. 
 

Toch kan een taart niet lukken als er grove deeltjes in 
het meel zitten. Wat onze maatschappij tenslotte 
bijeenhoudt, wat het leven echt genietbaar maakt, is het 
fijne, de warmte van het hart, het begrip, het er zijn voor 
de anderen, de liefde. Het zijn wij allemaal die borg 
staan dat het goede beslist overwint, dat de waarheid 
aan bod komt en het mooie niet stuk gaat. 
Waarom dit gefilosofeer? Wel, omdat iemand met een 
diepe zucht zei: “Waarom kan er nu toch niet eens een 
mens steken achter diegene die altijd de baas wil spelen. 
Sterk zijn is heel plezant”. Dat laatste klonk heel erg 
cynisch.  
 

Inderdaad, iemand die staat te brullen en te pesten is in 
geen geval vriendelijk. Nochtans, Mark Twain zei het 
al: “Vriendelijk is een taal die doven zeer goed kunnen 
horen en blinden heel goed kunnen lezen”. 
Wie het niet in zich heeft, kan niet vriendelijk zijn. Hij 
kan alleen de schijn hoog houden. Maar die ballon 
wordt dadelijk doorgeprikt. Vriendelijkheid kan ook 
maar overgedragen worden als ze ontvangen en 
teruggegeven wordt. Het is een dubbele werking. Soms 
willen we wel eens dat iedereen vriendelijk is voor ons, 
maar verdienen we het dan wel? Soms willen we een 
hardhorig zijn en blind om geen enkele taal van 
vriendelijkheid te moeten beluisteren of zien. 

cet. 

 
 
 
 
 

Vrijdag 03 februari, 19.30 
Terreinspel 

Maar dan binnen: heb je zin om nog eens te razen. Heb 
je energie te veel. Dat komt dan goed uit. Doe zeker iets 
sportiefs aan en niet te warm. En dan gaan we ons 
amuseren. 

Vrijdag 10 februari, 19.30 
Bosspel 

Zin om in het donker te spelen. En door het bos te 
hollen. Kijk dan wel uit want een boom kan snel korter 
komen. Doe stevige schoenen aan en vergeet je zaklamp 
niet. 

Vrijdag 17 februari, 19.30 
Knutselquiz 

Wie heeft de slimste geest en wie is er het handigste om 
deze quiz of knutsel avond tot het hoogste punt te 
brengen? Maar nu weten jullie nog niet of het knutsel is 
of quizzen. ik kan wel al vertellen dat we gaan kwissen 
en daarna knutselen en nee niet met papier en eetbare 
lijm zodat jullie kindjes ziek worden van dingen in je 
mond te steken. 
  

Vrijdag 24 februari, 19.30 uur 
Is er wifi op de Vostert? 

Een geestige spelshow waarin twee teams tegen elkaar 
strijden. Zet je beste troeven in, want alle zintuigen 
komen aan bod. Een goed geheugensteuntje mag ook 
zeker niet ontbreken. Wie wint er de eretitel? 
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Zaterdag 04 februari, 19.30 uur 

Gezelschapsavondje 
Kom mee gezellig samen bordspellen spelen en wie 
weet wat er verder op de planning staat, om daarachter 
te komen moet je zeker aanwezig zijn… 
 

Zaterdag 18 februari, 19.30 uur 
Verwarring heerst 

We werken vandaag met het principe: voor wat, hoort 
wat! Er moet gewerkt worden voor het resultaat. We 
doorkruisen vandaag het centrum van Bree; geen enkel 
hoekje zal je ontgaan. Na wat inspanningen krijgen we 
een beloning: een drankje op café. Dat zal smaken! 
Maar niet getreurd, het is nog niet gedaan: er volgt 
gewoon opnieuw een lange weg naar de volgende stop. 
 
 
 
 

Uitnodiging… iedereen van harte welkom! 
 

Op donderdag 9 februari om 20.00 uur gaat er in 
onze parochiekerk een “ideeënavond” door over de 
toekomst van onze kerk op de parochie. Iedereen 
mag hierbij aanwezig zijn.  
U bent allen van harte welkom. 

A c t i v i t e i t e n 



Onze (B)engels 
Elke twee weken 
komen al onze 
(B)engels samen 
op zondagmiddag 
van 14.00 uur tot 
16.00 uur om te 
ravotten en plezier 
te maken zoals niemand anders dat kan. Benieuwd 
wat we deze maand weer allemaal gaan doen? Lees 
dan maar vlug verder…. 
 

Zondag 5 februari… stukje stof meebrengen! 
Vandaag vragen we dat iedereen een oud stuk stof 
meebrengt dat mamma niet meer gebruikt (een oud 
laken, (tafel)kleed, stuk gordijn of deken… het maakt 
niet uit). Deze namiddag gaan we zelf maskers 
schilderen en verkleedkleren proberen te maken. 
En misschien, heel misschien doen we dan een kleine 
carnavalsoptocht op de Vostert… 
 

Zondag 19 februari 
In ons lokaal hangen we drie grote borden die we als 
(B)engels mogen plakken en versieren zoals we dat 
zelf willen. Helemaal voor ons, zodat iedereen kan 
zien wie we zijn en wat we allemaal doen. Daar gaan we ons 
vandaag mee amuseren. Maar we voorzien ook in enkele 
opdrachten en als het echt mooi weer is, dan gaan we zeker ook 
buiten spelen! 
 

28, 29, 30 april en 1 mei… 
 

Op kamp met onze (B)engels ! 
 

En ja hoor, je mag deze datum alvast noteren. 
Op vrijdag, zaterdag, zondag én maandag 28 april tot 1 mei 
trekken we met de (B)engels op kamp in de bossen van Dorne. 
Daar hebben we midden in de bossen terug onze geweldig toffe 
kampplaats opgezocht waar we vier dagen (drie 
overnachtingen) verblijven en natuurlijk… keiveel plezier gaan 
beleven! 
 

Jullie krijgen volgende maand van ons nog een inschrijfblad met alle 
informatie die je nodig hebt om er een super mooi kamp van te maken. 
Misschien kan je eens nadenken over een leuk thema of een leuke 
activiteit die je zelf zou willen doen… laat maar horen!  
Help thuis een handje mee met de afwas, gras maaien of auto 
wassen… zo verdien je goeie punten en mag je zeker mee op dit leuke 
kamp. 
Wat je alvast mag weten: we vertrekken op vrijdag aan ons lokaal 
omstreeks 18.30 uur.  
Maandag 1 mei, in de 

late namiddag keren we terug naar huis. 
De kostprijs voor vier dagen plezier bedraagt 60 euro, eten, 
drinken, slapen, spelen, fun en nog meer van dat… allemaal 
inbegrepen, maar dat vertellen we je volgende maand wel 
allemaal! 
Gooi je afgedragen kleren en oude schoenen niet weg, want die 
heb je zeker nodig om te zotten en te ravotten. 

Verjaardagen van de maand: 
 

Kunnen Jordy  02 februari 
Kunnen Roy  02 februari 
Lauwers Katja  03 februari 
Hamers Maikel 11 februari 
Mestroni Milan 13 februari 
Erna Dorien  18 februari 
 

Aan iedereen een dikke proficiat! 

Onze leidingploeg 
 

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

Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95        - 0473 321439 
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22        - 089 472250    
Erna Dorien, Berkenlaan 32         - 089 465467 
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen  - 011 794186 
Weltjens Ann, Stukkenstraat 26 (asp)          - 089 466894 
 

De leiding bij onze ksa- groep is in handen van: 
 

Essers Stefan, Kanaallaan 41.1.1        - 0497 933694 
Vrancken Stef, Watertorenstraat 19        - 089 461315 
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50      - 089 467696 
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen  - 011 794186 
 

De leiding van onze kaj berust bij: 
 

Schouteden Rod, Weegbreestraat 8        - 089 473788 
Delissen Fedde, Klein Rozenlaan26        - 0472 053329 
Kunnen Jordy, Gruitroderkiezel 164        - 089 763473 
Kunnen Roy, Gruitroderkiezel 164 (asp)      - 089 763473 
 

Volwassen begeleiding: 
 

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49       - 089 462971 
 

Proost: 
Clijsters René, Vaesstraat 10         - 089 463450 

 


