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Woede… 
 
“Daar valt helemaal niet mee te lachen.” Hij keek 
overrompelend boos naar een groepje werkmannen die 
bezig waren met de aanleg van een nieuwe aardgas-
leiding in onze straat en blijkbaar was er toch ergens iets 
misgegaan. Hij kon er niet mee lachen. Enkele arbeiders 
konden zich heel serieus houden, maar er waren er toch 
een paar op wiens gezicht een grijnslach niet kon 
weggevlakt worden. Zijn woede werd nu zichtbaarder in 
twee karbonkelogen die furieus de grimlachers 
fixeerden. Hij herhaalde zacht en intens dreigend: “Daar 
valt niet mee te lachen, neen hoor.” Hij maakte 
langzaam rechtsomkeer en verdween achter een 
camionette. De ingehouden lach van de gasleiding-
gravers werd nu getemperd uitgeproest. Wat hadden ze 
nu verkeerd gedaan om de woede van één mens op te 
wekken? Ze zagen het met de beste wil van de wereld 
niet in en dus waren ze ook niet onder de indruk. 
“Iedere ongerustheid heeft ook een komische zijde,” 
wist Albert Camus -lang geleden- reeds te zeggen. Hoe 
dikwijls wordt onze lachlust niet versterkt door het van 
woede vertrokken gelaat van iemand die ons 
terechtwijst. Als kind waren we  de eerste keren wel 
onder de indruk van een vermaning. En als die 
vermaning altijd over hetzelfde ging, werden we eraan 
gewend. Zeker is ook dat hoe onbeheersbaarder iemand 
optreedt, des te minder weerklank er op de beschul-
diging volgt. Wie met de vuisten op tafel houwt en de 
borden en de glazen doet trillen, drijft zichzelf in een 
hoekje. De grote bruller wordt dan een klein duimpje, 
waarmee niemand medelijden kan hebben, waarvoor 
men geen begrip wil opbrengen. Door met de vuisten te 
trommelen, deuren dicht te gooien, te briesen en te 
brullen verwijdert men zich meer en meer van de 
anderen. Het duurt dan ook niet zo lang of men staat 
helemaal alleen. Men vereenzaamt. Je kan hooguit met 
jezelf in het gevecht gaan… Maar keren we naar onze 
woeste meneer van hierboven terug. Zijn gelaat dat hij 
in alle vormen van strengheid had geplooid, straalde 
geen strengheid uit. Integendeel. Hij werkte eerder op 
de lachspieren. Maar lachen mag je dan niet doen, dat 
zou de situatie onmogelijk maken. Wat dan wel doen in 
zo’n geval? Het is een beetje als met een snelkookpan. 
Eventjes de warmte goed afsluiten en nadien doelgericht 
de stoom aflaten. Afgekoeld staat overigens netjes. 

cet. 
 
 
 
 

Vrijdag 03 maart, 19.30 
Wat is er toch met deze dag? 

Deze dag is toch wel iets speciaals, er zijn zoveel dingen 

 

gen die het wel speciaal maken, maar toch is er iets? 

Wat er zo speciaal aan deze dag is gaan we vanavond 

uitzoeken. 

Vrijdag 10 maart, 19.30 
Plezante spelen 

We maken er een gezellige avond van met enkele 

plezante gezelschap spellen. En als het weer het toe 

laat een vuurtje. 
 

Vrijdag 17 maart, 19.30 
Brandweeroefening 

Vanavond komt iemand van de 

Breese brandweer praktijk 

gerichte toelichting geven over 

levensreddende handelingen 

bij noodgevallen. Daarnaast is er een kleine oefening in 

het gebruik van kleine brandblusmiddelen.  
 

Vrijdag 24 maart, 19.30 uur 
Knutselavond 

Deze avond gaan we onze publi- borden een beetje vol 

knutselen zodat er iets in het lokaal hangt van onze 

groep. Denk eraan als je thuis leuke foto's hebt die op 

de borden kunnen hangen: zeker mee brengen! 
 

Vrijdag 31 maart, 19.30 uur 
Dierenzoektocht 

Er zijn een paar dieren uit de zoo ontsnapt en deze 

gaan we terug vangen. we weten dat deze dieren in het 

bos zijn gaan schuilen. we gaan met zijn allen de dieren 

proberen te vangen en terug naar de zoo brengen. Het 

is een bosspel doe kleren aan die vuil mogen worden. 
 

kaj +18 
Zaterdag 4 maart, 19u30 

VERKLEERD VERKEER 

Die verkeersregels, 't brengt af en toe toch een hoop 

miserie en ongemakken met zich mee. Daarom hebben 

we besloten ons er deze avond niets van aan te 

trekken. Samen schrijven we een nieuw verkeersreg-

lement. Voeg daar nog een carnavaleske sfeer en een 

driewieler aan toe, en de avond is compleet. 
 

Zaterdag 18 maart, 19u30 

'T NIVEAU 

Met het algemeen niveau is het de laatste tijd erg 

gesteld. Het lijkt als het ware naar een historisch 

dieptepunt te zijn gezakt. Vooral enkele gebeurtenissen 

in de recente actualiteit hebben hier hun invloed op. 

Vandaag hebben we de opdracht dat niveau terug wat 

op te krikken. Een makkelijke klus zal het niet worden. 

Maar één ding is zeker: lager kunnen we bijna toch niet 

vallen. 

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 maart 
Lentekriebels: De vogeltjes beginnen weer te fluiten 
en de zon straalt zijn glimlach weer uit op onze 

aardbol, dus tijd om weer buiten 
te ravotten. Voel jij het al 
kriebelen? 
 

Zondag 19 maart 
Kleurentocht: Rood, blauw, wit, 
groen, geel... Ken jij alle kleuren? 
Bereid je maar voor op een 
kleurrijke tocht vol spelletjes, 
hindernissen en vooral veel kleur. 

 
 

Met onze jeugdbeweging op kamp! 
 

Van 28 april tot 1 mei gaan we vier dagen op kamp met onze 
(B)engels in de bossen van Dorne. In de loop van deze 
maand krijgt iedereen van ons een leuke brochure met daarin 
alle informatie voor ons komende kamp. 
 

Onze “oudere” leden gaan ook op kamp, maar dan van 19 tot 
en met 28 juli. Als je nog niet ingeschreven bent: inschrijven 
kan door middel van een storting = €25 euro op onze 
spaarrekening: Kampeerkas kaj- Vostert, rek. nr. BE78 8333 
0797 7286. Daarna staat het iedereen vrij om te sparen naar 
keuze, met dien verstand dat het kamp uiterlijk 30 juni moet 
betaald zijn. Medio juni krijgt iedereen, naar goede gewoonte   Gooi je afgedragen kleren en oude schoenen niet weg, 
ook een aangepaste kampbrochure.          want die heb je zeker nodig om te zotten en te ravotten. 
 
 

           Week van de Vrijwilliger:  

Vrijwilligers versterken onze buurt! 
 

       Tijdens deze week (4 - 12 maart) organiseert  

          beweging.net Bree: Trefpint 
 

Trefpint is bedoeld om alle mensen die zich onbezoldigd als vrij- 
williger inzetten, te trakteren op een “goei pint”. 
 

Vrijwilligers, dat zijn die jongeren en volwassenen die zich tel- 
kens opnieuw, zonder grote woorden en vaak stil en onopvallend  
en uit vrije wil inzetten voor hun vereniging, een zieke buur, een  
minder valide, ouder, (ziek) kind of bejaarde in de straat of wijk. 
 

Daarom: elke vrijwilliger is van harte welkom in zaal De Wissel in Opitter op woensdag 8 maart, om 20.00 uur. 
 

Ter gelegenheid van Trefpint komen enkele kajotters vertellen over hun uitwisselingsproject met de kaj in Peru (mei 

vorig jaar). Een bewogen vertelling over een kaj (joc)- beweging in Peru die nog steeds in volle ontwikkeling is. 

Verrassend ook omwille van de gelijkenissen en ideeën over een nieuwe arbeidscultuur. U bent van harte welkom! 

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 

 

  De verjaardagen van deze maand: 

Essers Stefan  03 maart 
Vrancken Stef  09 maart 
Mestroni Maité 10 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 ! 
 


