ACTIVITEITENKRANT
februari 2020
Zorgen…
Hij stond een beetje terzijde een pintje te drinken tijdens
de receptie. Helemaal alleen, zwijgend. Dat viel op want
er was geroezemoes in de zaal en groepjes hadden elkaar
gevonden.
“En? Zo alleen??” Ik schoof wat dichterbij: “Hoe gaat
het?” algemene vragen die helemaal niets inhouden,
maar het was een aanleiding om hem aan het spreken te
krijgen. Hij had al heel wat meegemaakt in zijn leven.
Hoofdzakelijk drama’s, grotere en kleinere.
“Weet je nog niets meer van Jan?” vroeg ik aarzelend.
Jan is zijn zoon en sedert een paar jaar reeds onvindbaar
en als van de aardbodem verzwonden.
“Neen”, antwoordde hij brutaal en kortaf. Het klonk
verbeten, maar zeker niet onverschillig.
Jan was altijd zijn zorgenkind geweest. Eerst waren daar
zijn verwaarloosde studies, het wegzenden van school,
aanpassingsmoeilijkheden op een andere school en het
steeds slechter presteren. Ondertussen had hij ook enkele
bedenkelijke relaties aangeknoopt. En zo
was het van kwaad naar erger gegroeid.
Ondanks het ouderlijke verbod bleef hij
dan nachtenlang uitzitten, was koppig,
zwijgzaam en gesloten en liet alle
verwijten en vragen over zich heengaan.
Toen was hij een paar dagen totaal
weggebleven en ook deze keer kwam er
op de bezorgdheid van zijn ouders geen
antwoord. Uiteindelijk was hij het volledig beu
geworden thuis en was hij definitief vertrokken. Hij gaf
taal noch teken maar langs vrienden om die Jan toevallig
hadden ontmoet, waren ze toch iets te weten gekomen.
Jaren als een eeuwigheid.
“Wat heb ik toch verkeerd gedaan?” zuchtte hij plots.
Die zucht duidde op een berg schuldgevoelens.
Hij schudde ontkennend zijn hoofd als wou hij daarmee
verklaren: neen, zo slecht zijn wij thuis toch wel niet
geweest. We hebben het altijd goed bedoeld. En toch
wou Jan niets van ons aanvaarden. Wij hadden altijd
ongelijk. Hij had het bij het rechte eind. Wij hebben hem
toch een goede opvoeding willen geven en…
“Waarom?” zei hij hoekig en boog het hoofd alsof hij
beschaamd was dat het juist zijn gezin moest gebeuren.
Het was een houding van zelfbeschuldiging.
Natuurlijk, fouten maakt iedereen. Dat is duidelijk en
daarvan moeten we ons bewust zijn maar we moeten er
ook willen en kunnen mee leven. Maar kon je Jans vader
dergelijke levensfilosofie op zo’n moment meegeven?
En zou het helpen kunnen?
Ach ja...
cet.
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ACTIVITEITEN
Vrijdag 7 februari, 19.30 uur
Teamspelen
Of we nu trefbal of voetbal spelen, je zal een team nodig
hebben waar je op kan rekenen om de overwinning
binnen te halen.
Vrijdag 14 februari, 19.30 uur
tietivitcanjitnelav
Of het nu Lieben, amour, love, amore, amor, kaerlighed,
ghaoil, 恋愛, любовь, tình yêu, láska, aşk, rakkaus of
miłość is, één ding is zeker: er hangt wat in de lucht
vandaag...
Vrijdag 21 februari, 19.30 uur
Atje voor de sfeer!
Of de hut verbouwen. Of alles kan kapot. Of ik heb
confetti onder mijn kunstgebit. Of klappen nondeju.
Stuur je favoriete carnavalsliedjes door naar Maikel of
Sofie want tijdens deze activiteit bouwen we een feestje,
verkleden mag!
Vrijdag 28 februari, 19.30 uur
Quizzzzzzz…
Februari is een speciale maand, net zoals deze quiz.
Zoek je beste quizmaatjes bijeen en win!

Verjaardagen in februari:
Lauwers Katja
Hamers Maikel
Mestroni Milan

03 februari
11 februari
13 februari

Aan iedereen een dikke proficiat!

leiding (B)engels / Speelvogels:
Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50
Gofflo Glenn, Meeuwerkiezel 188 (asp)
Jansen Yannick, Steyvenstraat 2.0,
Walterus Aluna, Kipdorpstr. 27
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95

089 46 76 96
089 46 30 27
0472 874246
0493 583559
0473 321439

Leiding ksa
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50

011 79 41 86
089 47 22 50
089 46 76 96

Volwassen begeleiding:
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49

089 46 29 71

zondag
16
februari
is

KAJ 18+
Zaterdag 08 februari 19.30uur

vriendjesdag
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 word, 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!

Alle kinderen zijn welkom

Zaterdag 15 februari 19.30uur

Bowlingen
In Kinsport te Kinrooi.
Als bijdrage in de onkosten = €6,-

--- === ooo O ooo === --(B)engels en speelvogels
Elke twee weken komen al
onze (B)engels samen op
zondag-middag 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.

zondag 2 februari
Gezelschap spellen: ja dat gaan we vandaag doen, maar
dan toch net iets anders. We gaan natuurlijk niet zomaar
wat aan een tafel zitten en met een dobbelsteen gooien.
Als je wil weten hoe dan wel, dan moet je zeker komen.

zondag 16 februari
Speelvogels: vandaag is het Valentijn: dat kunnen wij
niet onopgemerkt voorbij laten gaan. We zullen eens
kijken hoe goed we elkaar kennen en of we elkaars
sterke en zwakke punten weten te vinden.

Met onze ksa op kamp.
Van zaterdag 11 tot en met dinsdag
21 juli gaan we met onze ksa op
kamp naar Mont. Dat is een klein
dorpje van Comblain au Pont. Twee
mooie rivieren aan de rand van de
stadskern scheiden het stadje van
een immens mooie natuur, mooie
bossen en robuuste rotspartijen…
Ook onze (B)engels en Speelvogels
kunnen in deze periode vijf dagen mee op kamp en wel
van vrijdag 17 tot dinsdag 21 juli.
Kostprijs voor 10 dagen (12+) = € 250,Kostprijs (B)engels en Speelvogels (5 dagen) = €120
Meer over ons kamp vertellen we jullie in een
kampboekje dat jullie op tijd en stond zullen ontvangen.
Iedereen die dat wenst kan vrijblijvend sparen voor het
kamp op onze spaarrekening: BE78 8333 0797 7286 kampeerkas kaj-Vostert. Vermeld dan je naam en
voornaam en ook: kamp 2020.
Om te weten: het klein kamp voor onze (B)engels en
Speelvogels gaat door op 15 – 17 mei. Noteer alvast de
datum, meer nieuws volgt binnenkort.

