ACTIVITEITENKRANT
Juli-augustus 2019
Al eens goed naar je handen gekeken?
Elke hand is anders.
De verscheidenheid, de veelheid aan formaten en
kleuren is onuitputtelijk en maar goed ook.
Al die verschillende, beweeglijke handen, kunnen
zich ten dienste stellen van anderen. Elke hand heeft
ook haar eigen talent, elke vinger een eigen
virtuositeit en dient een andere competentie. Door al
die verschillende bekwaamheden bij elkaar te
brengen, krijg je een sterk instrument.
Met die wijsvinger kan je wijzen, vermanen, iemand
uitnodigen om dichter bij te komen.
De middenvinger
lijkt als een lange
kwibus in het
midden wat nuttelozer, hoewel hij
erg van pas komt
als je extra kracht
wil zetten of de
wijsvinger ondersteund moet worden. De ringvinger schijnt te staan
voor verbondenheid en trouw. Hij is van het
meegaande type, de pink slaafs volgend in zijn
bewegingen.
Het pinkje is in feite de meest elegante van allemaal.
Hij helpt de dingen te grijpen, maakt het geheel
compleet en indien nodig, kan hij verfijnd
keuterwerk verrichten.
En dan is er de duim.
Ik steek hem op om mensen te bedanken.
Een hand reik je ook naar de ander: de jonge hand
die de verrimpelde vast pakt.
Het paar handen dat iemand optilt; de
gehandschoende hand die helpt puin te ruimen; de
sterke hand waarmee tenten worden opgebouwd, een
fijne hand die tekent en een getrainde hand die
planten snoeit.
Dienstbare handen bestaan uit vingers, bereid om
goed te doen, door het vuur te gaan, onverschrokken
als het moet, fluweel en zacht waar nodig.
Het mooie is dat al die
verschillende handen
bereid zijn om in elkaar
te slaan met als enig
doel: goed te doen.
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Activiteiten
’t Is vakantie…
Bijgevolg staan ook onze activiteiten op een lager pitje.
…Omdat veel leden en ouders er samen op uit trekken,
omdat sommige leden aankijken tegen herexamens,
omdat we samen op kamp gaan, omdat de leiding ook
eens stoom wil afblazen, omdat …
Maar toch zijn er nog enkele leuke dingen die we jullie
aanbieden:
Voor de (B)engels:
Zaterdag 6 juli, van 14.00 tot 15.00 uur:
“ijsjes dag” (zie de andere kant van dit krantje)
Voor iedereen die een handje
heeft meegeholpen tijdens de
Pinksterfeesten:
Zaterdag 6 juli om 15.30 uur:
Bedankje: “Tijd voor koffie!”
We trakteren dan al onze medewerkers op een stukje
taart en kopje koffie.
Voor de leden van kaj-18+
Zaterdag 6 juli om 19.30 uur: BBQ
Voor leden die meegaan op kamp
(en belangstellende ouders)
Vrijdag 12 juli, 19.30 uur:
Info- vergadering zomerkamp Schotland.
Zomerkamp 2019:
Van 21 juli tot en met 3 augustus:
Rondreis door Schotland
Vertrek: op 21 juli om 06.00 uur. Onze tocht
brengt ons naar het Lake District en
vervolgens naar the Lowlands, the Midlands
en the Highlands. We sluiten ons kamp af
met een bezoek aan London. Op 3 augustus,
omstreeks 23.00 uur komen we terug thuis.
Verjaardagen juli-augustus:
03 juli: Hamers Anse
04 juli: Vandyck Arwen
09 juli: Vankevelaer Sofie
17 juli: Du Munck Luna
18 juli: Gofflo Glenn
21 juli: Lodej Dorian
01 augustus: Stals Neel
04 augustus: Snoks Andries
08 augustus: Droushoudt Seppe
Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Een leuke verrassing
Alle (B)engels worden op
zaterdagmiddag 6 juli, vanaf
14.00 uur tot 15.00 uur
verwacht om samen met ons de
vakantie in te zetten onder het
genot van een lekker ijsje.

Iedereen welkom op onze
startactiviteit.
De vakantie duurt nog wel even,
maar noteer alvast dat we alle
kinderen en ksa’ers verwachten op
onze super leuke startactiviteit.
Noteer alvast de datum hiernaast en
prik hem boven je bed, want dit is
super leuke dag die je zeker niet mag
midden.

Zondag 15 september
Startactiviteit

Ben jij de vrijwilliger die we zoeken?

Heb je ook zin om in een leuke groep omarmd te worden als familie en een bende
kinderen of jongeren de tijd van hun leven te bezorgen?
Goed nieuws! Want we zijn op zoek naar enthousiaste geëngageerde jonge mensen
die als leiding actief een steentje willen bijdragen.
Dat kan bij onze (B)engels (6 tot 8 jaar) of speelvogels (9 – 11 jaar).
Ook onze tieners (12-17 jaar) kunnen versterking gebruiken en kijken uit naar enkele
creatieve geesten die erin slagen om de lat telkens weer een beetje hoger te leggen.
De leefwereld van onze leden staat centraal in onze werking. Als leider of leidster
werk je mét en voor kinderen, op een speelse manier draag je je steentje bij opdat
kinderen kunnen groeien en bloeien tot fijne mensen in een warme omgeving. Vanaf 16 jaar kan je onze
leidingploeg versterken, wat meer is: we bieden je ook een leuk cursusaanbod, zodat je al je te talenten verder
kan ontwikkelen. Geboeid?
Doe mee en bezorg een bende kinderen of jongeren de tijd van hun leven!
Neem dan kontakt op met Sofie of Etienne:
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49

011 79 41 86
089 46 29 71

