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Een nieuwe job… 
 

Ze hadden hem gevraagd of hij geen zin had om de 
perken, de aanplantingen en boordjes te onderhouden. 
Hij had er toch voor gestudeerd en hij had praktische 
ervaring en… Ja, hij deed het graag, heel graag zelfs. 
Zijn normale werk in de productiehal kon hij niet meer 
aan, wegens te zwaar… men heeft hem gevraagd en hij 
had het gewoon aanvaard en nu was hij blij met zijn 
nieuwe job. Hij had het snoeimes in de hand. Wat 
verderop stond zijn kruiwagen met de rest van zijn 
gereedschap. 
Wat hij hier presteerde was vakmanschap, dat zag je zo, 
daarvoor moest je geen kenner zijn. “Ik sta er versteld 
van dat ze mijn werk respecteren. Er is zelden iets 
vertrapt of afgebroken.” 
 

Met “ze” bedoelde hij zijn collega’s in de fabriek. Vaak 
zijn deze nonchalant waardoor er veel, bewust of 
onbewust- wordt kapot gemaakt. “Soms neemt er wel 
iemand wat kort de bocht met zijn wagen,” lacht hij 
begrijpend.  
Het was vandaag een mooie laat-herfstdag, maar het had 
toch al enkele dagen lekker veel geregend en er waren 
enkele stormachtige dagen geweest. De koude was ’s 
nachts ook niet meer weg te denken. Hij wijst in de 
richting van het kantoorgebouw. “Deze zomer bloeiden 
daar de geraniums in de plantbakken. Al die kleuren dat 
was toch mooi. 
 

De bakken staan leeg en troosteloos op het bordes aan de 
ingang van het gebouw. De bloemen zijn binnen gezet 
voor hun winterrust. Nu staat de gevel er lelijk bij. Alles 
eromheen is saai, ondanks de schuchtere zon. De 
bloemen zijn verdwenen. De bomen kalen. Alleen een 
eik houdt zijn bruine verschrompelende blaadjes nog 
vast. De nachtvorst moet zijn werk nog doen. 
 

“Het is toch een reuzegroot wonder, onze natuur, vind je 
niet?” Hij kijkt me niet aan. Hij stelt de vraag aan 
zichzelf. Hij heeft het wisselen van de seizoenen al 
meerdere keren intenser dan ik meegemaakt. “Kijk,” 
zegt hij en hij wijst met de punt van zijn snoeimes naar 
een bepaald plaatsje in het perk. 
“Als je daar de grond weghaalt, zal je reeds kiemende 
bollen vinden. Daar is het dode weer levend geworden. 
Het zijn de sneeuwklokjes. Er zitten ook enkele 
krokussen tussen. “Gele” voegt hij er volledigheidshalve 
aan toe. “Je kunt niets dwingen in de natuur. Het 
sneeuwklokje zal er zijn midden in de winter. Geduld 
moet je hebben in dit vak. Heel veel geduld en zorg om 
alles.” 
Hij knipt met zijn snoeimes een paar overbodige takjes 
weg. “Ach, was het maar weer vlug lente,” mompelt hij 
gelaten. 
                 Cet. 

 

 
Vrijdag 1 februari, 19.30 uur 

Game avond 
Deze avond kan je genieten van de oude klassiekers 
tot de recentere games. Er zal voor elk wat wils zijn 
zoals racegames, dancegames, fightgames enz. Wie 
verslaat wie, en pakt de gamekroon mee naar huis. 
 

Vrijdag 8 februari, 19.30 uur 
The Outdoors 

De titel zegt alles: vandaag zal het buiten te doen zijn. 
Doe je je dus daarom warm aan en voorzie je van niet 
de beste schoenen waarmee goed kan wandelen.  
 

Vrijdag 15 februari, 19.00 - 21.00 uur 
Teamspirit 

Kunnen onze leden samen een team vormen en alle 
obstakels overwinnen? Kom je vanavond tonen vanuit 
je sterkste kant en help het hele team slagen voor deze 
loodzware proeven. 
 

Vrijdag 22 februari, 19.30 uur 
Wie wat waar 

Vandaag testen we jullie op snelheid, denkvermogen 
en tactische aanpak. Als je wilt weten wat we gaan 
doen, kom dan zeker af. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITEITEN 

leiding (B)engels: 
 

Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95           0473 321439 
Jansen Yannick, Steyvenstraat 2.0, (asp)          0472 874246 
Walterus Aluna, Kipdorpstr. 27 (asp)          0493 583559 
Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50             089 46 76 96 
 

Leiding ksa 
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen          011 79 41 86 
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22          089 47 22 50    
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50             089 46 76 96 
 

Volwassen begeleiding: 
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49           089 46 29 71 
 

   Verjaardagen in februari: 
 

Evens Louise  02 februari 
Lauwers Katja  03 februari 
Hamers Maikel 11 februari 
Mestroni Milan 13 februari 
Erna Dorien  18 februari 
Swijssen Jens  27 februari 

  

     Aan iedereen een dikke proficiat! 
 

Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe! 
 
 
 
 
 



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. Wij vinden het altijd tof als je steeds je sjaaltje aan hebt, dat 
geeft ons het fijn gevoel van samen een leuke groep te zijn. 
Benieuwd wat we deze maand weer allemaal gaan doen? Lees dan maar vlug verder…. 
 
Zondag 3 februari…  
Schaatsen 
vandaag gaan we schaatsen dus zie dat je er zeker bent om 14u. We zijn vandaag wel pas om 17u terug.  
Gelieve 6 euro mee te nemen en bij aankomst af te geven aan de leiding. 

   zondag 17 februari is het vriendjesdag 

 
Zorg ervoor dat je op zondagnamiddag altijd ravotterskledij aan hebt die een beetje vuil mag worden! 

 
Alle kinderen die dit jaar zes jaar of ouder zijn (tot en met 11 jaar), mogen vandaag met ons 

komen samen spelen. Als je nog geen 
zes jaar bent, maar dit jaar wel wordt, 
ook dan mag je komen meespelen. 
Vanaf 14 uur tot 16.00 uur heeft onze 
leiding weer een mooie speelnamiddag 
voor jullie gemaakt. Als het mooi weer 
is, dan doen we leuke buitenspelen en bij 
slecht weer voorzien we leuke spellen in 
ons knusse lokaal. 
Aan onze leden vragen we dat iedereen een vriendje of vriendinnetje 
meebrengt, dan wordt het zeker een super leuke dag! 
 

A l l e    k i n d e r e n    z i j n    w e l k o m  ! 

https://www.pinterest.com/pin/480688960220203322/

