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Zon… 
 

Leunend op de reling had ik een mooi zicht op de 
werkplaats beneden mij. Het viel me op dat één van 
mijn collega’s voortdurend aan het sakkeren was bij het 
uitvoeren van zijn karwei. Eigen aan de man, dacht ik, 
nooit anders geweten. Een andere collega daarentegen 
stond opgeluimd fluitend te sleutelen aan zijn werkbank. 
“Wat raar, toch” liet ik me ontvallen, “Twee mensen, 
twee verschillende opvattingen, twee ingesteldheden 
tegenover het werk”. 
 

Door de stoffige ramen deed de zon verwoede pogingen 
om de werkplaats binnen te dringen. 
En ik bedacht dat een zonnestraal niet zichtbaar zou zijn 
in een kamer als er geen stof was. Wanneer er geen zon 
schijnt, zie je bijna niet dat de vensters vuil zijn en 
bemerk je evenmin het stof op de meubels en de vloer. 
Wat men zo een prachtige zonnestofjes noemt, is in feite 
vuiligheid tot en met. Het hangt ervan af hoe je het 
bekijkt. Mij maakt die vuiligheid alleszins blij omdat ik 
daardoor de zon kan zien, juist in die zonnestraal vol 
kleine stofdeeltjes. 
 

Zie je, we moeten steeds blij kunnen zijn over het 
positieve in de dingen. We mogen natuurlijk niet blind 
zijn voor het negatieve, want zonder dit negatieve zou 
het positieve niet kunnen bestaan als begrip. Zoals het 
licht niet denkbaar is in tegenstelling met duisternis, 
warmte tegenover koude, goed tegenover kwaad. 
 

De eerste collega maakte het zichzelf en de anderen 
zwaar door steeds oog te hebben voor het stof en niet 
voor de zonnestraal. De tweede zag dat wel, meer nog, 
hij was zelf een zonnestraal, vreugde voor zijn 
omgeving. Zo iemand was ook Albert Schweitzer, de 
beroemde dokter, die tot zijn 90ste levensjaar zich volop 
heeft kunnen inzetten voor de anderen. 
 

Hij schrijft: “Wie veel mooie dingen in het leven 
bekwam, heeft zich daar ook heel veel moeite moeten 
voor geven”.  
 

Zo iets kan alleen een optimist zeggen. Iemand dus 
zoals Schweitzer die alles wat hij verdiende investeerde 
in een kliniek midden in het oerwoud. 
Je kunt je afvragen: wat heeft die man van zijn leven 
gehad door zich zo dagelijks, soms in de meest 
erbarmelijke omstandigheden en met een berg werk 
voor zich, in te spannen en anderen te helpen.  
 

Je zou die “anderen” eens moeten kunnen bevragen. Het 
antwoord zou heel simpel zijn. 
 

Ik wens iedereen veel zon toe in het komende werkjaar. 
 

Cet. 
 
 

 

 

Zondag 17 september, 14.00 uur 
Startactiviteit 

Met ons jaarlijks kamp sloten we op 28 juli een boeiend 
werkjaar af. Vakantiewerk voor wie nog voldoende pit 
heeft, herexamens voor wie pech heeft, vakantie voor 
wie er zijn zinnen op heeft gezet… de maand augustus 
was een maand die elk op zijn eigen ritme heeft beleefd. 
Maar nu, nu zijn we er weer.  
Met onze startactiviteit zetten we het nieuwe werkjaar in 
met veel goesting en enthousiasme. Breng al je vrienden 
en vriendinnen mee en beleef samen met ons een super 
leuke zondagmiddag. 
Iets om naar uit te kijken! 
 

Vrijdag 22 september, 19.30 uur 
BBQ en foto’s zomerkamp 2017. 

Vanavond maken we een gezellige avond met een 
lekkere barbecue. Onze chef-koks zorgen voor de 
groentjes en dat het vlees gebakken wordt, maar je 
moet je eigen vlees meenemen. Vanaf 21.00 uur zijn 
ook alle ouders, vrienden, familieleden en kennissen 
welkom om de prachtige kampfoto's te bewonderen. 
 

Vrijdag 29 september, 19.30 uur 
Geniaal digitaal 

Met het kampthema als activiteit vliegen we het 
nieuwe jaarthema in. Het wordt ongetwijfeld een 
leuke activiteit en bij het naar huis gaan blijft er 
hoogstwaarschijnlijk een liedje hangen… 
 
kaj +18 

Zondag 17 september, 14.00 uur 
Startactiviteit 

Ook voor onze 18+ leden is het vandaag opstarten 
geblazen. Zorg dat je dit niet mist. Ook voor jullie 
geldt: breng zoveel mogelijk vrienden mee! 
 

Zaterdag 30 september, 14.00 uur 
Kabouter bekroont met goud 

"Aan dit magnifieke bosspel hebben we maandenlang 
gewerkt. Het beloofd dat ook een topper te worden! 
Trek je vuile kleren aan en vergeet je grijze 
hersenmassa niet mee te nemen. Beiden zijn nodig 
om het hemelse goud te verdienen." 

ACTIVITEITEN 

Gezegde: 
We zijn zover, zei een kajotter, en hij bracht direct 
zijn lidgeld in orde! 

We vragen iedereen om het lidgeld in de loop van deze 
maand in orde te brengen. Waarvoor dank! 



Onze (B)engels 
 

Zondag 17 september 
om 14.00 uur 

  Startactiviteit   
Onze leiding heeft ook 
voor jullie een hele 
reeks van toffe spelen uitgedacht, dus: zeker komen 
want het wordt weer superleuk. 
 

Zondag 01 oktober om 14.30 uur: 
Out of the box 

Ook onze bengels beginnen aan een nieuw werkjaar, 
met een gloednieuw jaarthema. Warm de stembanden 
al maar op en gooi de spieren los, want ook op jullie 
staat een muzikale activiteit te wachten. 
Elke twee weken, op zondagmiddag van 14.00 uur tot 

16.00 uur, maken we plezier zoals niemand anders dat 

kan. Hoe meer kinderen, des te leuker wordt het. Dus 

breng gerust al je vriendjes en vriendinnetjes mee! 

     

   Iedereen van 6 tot 18+     
          = welkom op

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze leidingploeg 
 

De leiding bij de (B)engels (6-12 jaar) ziet eruit als volgt: 
 

Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95   -0473 321439 
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22  -089 472250    
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen  -011 794186 
Vossen Venzo, Damburgstraat 20, Boch. (asp) -0477 754062 
 

De leiding bij onze ksa- groep (+12 jaar) is in handen van: 
 

Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen  -011 794186 
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22  -089 472250 
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50  -089 467696 
 

De leiding van onze kaj (+17) 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 Verjaardagen van deze maand: 

 

09 september: Lauwers Jurgen 
14 september: Vossen Venzo 

 

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! 

O n z e     s t a r t a c t i v i t e i t 


