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Uitzonderlijke tijden… 
 

Ons “normale dagdagelijkse leven” 

is sinds maart van dit jaar op 

verschillende wijze flink door 

elkaar geschud.  

In het begin van de grote vakantie 

waren we vol goede  moed, we mochten immers met 

onze hele bende lekker weg op kamp, een opluchting na 

maanden van thuis moeten blijven zitten. Met de start 

van het nieuwe werkjaar in september zag het er ook 

allemaal wat rooskleuriger uit: plannen werden gesmeed, 

activiteiten werden ingeplant, en ook naar het komende 

jaar toe werden nu reeds verschillende initiatieven 

genomen en/of in gang gezet. 

Iedereen, maar zeker het verenigingsleven - wij dus - 

hunkeren naar een houvast. Voor onze leiding en leden 

is het allemaal niet zo eenvoudig en na elke beslissing 

van de overheid is het altijd bang afwachten, wat kan 

nog en wat niet? 

Toch zetten we met onze ksa en kaj maximaal in op 

veilig omgaan met elkaar. Onze activiteiten doen we 

zoveel als maar enigszins mogelijk in de buitenlucht, ons 

lokaal, de toiletten… alles wordt met grote regelmaat 

ontsmet en ook ons aantal poetsbeurten is verdubbeld. 

Handgel, zeep, wegwerpzakdoekjes, mondmaskers, 

papieren handdoeken, extra vuilnisbakken, 

wegwerpbekertjes, … het is allemaal aanwezig en als 

leiding zien we erop toe dat de spullen die er zijn ook op 

een zinvolle en deugdelijke wijze worden gebruikt. 

Ik heb veel respect voor de inzet en het engagement van 

onze leiding die steeds probeert om alles in goede banen 

te leiden. Ik begrijp ook hun teleurstelling nu de 

Vlaamse regering nieuwe maatregelen afkondigt die het 

enthousiasme en groepsgevoel van eenieder onder druk 

zet. 

We leven in een uitzonderlijke tijd en gezien de 

omstandigheden vraagt dat uitzonderlijke maatregelen. 

Alle begrip hiervoor. Vermijd onnodige contacten, zorg 

voor een goede handhygiëne, draag je mondmasker 

telkens wanneer afstand houden niet mogelijk is en toon 

respect voor elke medemens van klein tot groot. 

Iedereen die zijn steentje hieraan bijdraagt maakt onze 

samenleving warmer en sterker! 

Hopelijk kunnen we de draad van onze alledaagse doen 

en laten dan binnen niet al te lange tijd weer terug 

opnemen zoals weleer. 

Houd het veilig, voor jezelf en voor de andere! 

Met een warme groet. 
 

Cet. 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 30 oktober, 19.30 uur 
Afgelast 

 

Vrijdag 6 november, 19.30 uur 
Afgelast 

 

Volgende activiteiten zijn onder voorbehoud: 
(toestemming overheid vereist) 
 

Vrijdag 13 november, 19.30 uur 
The top of the world 

We kijken wie er het hoogste kan klimmen. Wie bereikt 

er de top van de berg en plant zijn vlag neer? 
 

Vrijdag 20 november, 19.30 uur 
Bosspel 

Vanavond trekken we de bossen van de Vostert in. 
Neem zeker een zaklamp mee, en doe slechte kleren 
aan. 

Vrijdag 27 november, 19.30 uur 
Glow in the dark 

Nu het zo donker is gaan we wat licht proberen te 
brengen op deze donkere avonden. Kom zeker af als je 
wilt weten wat we gaan doen vanavond. 
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        Zaterdag 7 november:  
afgelast! 

 
 

Activiteit onder voorbehoud: 
(Toestemming overheid vereist) 

Zaterdag 21 november, 19.30 uur 
To dare or not? 

Als de omstandigheden het toelaten, dan staat je een 
avondje vol verrassende uitdagingen te wachten. 

ACTIVITEITEN 

Om te weten:  

tijdens al onze activiteiten is het dragen van een 

mondmasker verplicht.  

Dat geldt zowel voor binnen als voor buitenactiviteiten. 

Respecteer de regels!  

Was en/of ontsmet regelmatig je handen! 

Wees zorgzaam voor elkaar, dan voorkomen we een 

nieuwe lock-down!    - Breng je mondmasker mee! -  



Onze (B)engels (6-8 jaar)  
en Speelvogels 9-11 jaar) 

Ook de komende twee weken, op zondagmiddag ben 
je welkom van 14.00- tot 16.00 uur. Hoe meer 
kinderen, des te leuker! Dus breng gerust al je 
vriendjes en vriendinnetjes mee! 

 

Onze volgende activiteiten gaan door op: 
 

Zondag 8 november  
Olympische spelen 

en op 

Zondag 22 november  
Tijdreizen 

 

 

Trek altijd 

ravotterskledij 

aan die ook 

vuil mag 

worden, want 

ook dat hoort 

er wel eens bij! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De wensheuvel 
 

Daar waar in stilte verbondenheid is,  
daar ligt de kiem van een nieuw begin. 
 

Ik zit roerloos op de bank en luister. De vogels zijn 
zwijgzaam op deze grijze herfstdag. Een merel hoor ik. 
Even later een kraai die roept. Dan is het weer stil. De 
kachel tikt zachtjes, met gloeiend hout erin. Ik zit op 
mijn schapenvacht. Soms is de stilte bijna 

onverdraaglijk. Toch blijf ik zitten. En dan, als ik door de 
eerste weerzin heen ben, voel ik het. Ik ben verbonden. 
De grijze lucht lijkt lichter dan zonet, de kamer ruimer. 
Opgelucht haal ik diep adem. Je hebt maar een kleine 
plek nodig in je huis, waar je graag bent. Dat is genoeg. 
Bij mij is het mijn bank. Het huisje is klein maar groot 
genoeg.  En daar zit ik nu, op die bank. 
Ik kijk door het raam boven het aanrecht, waar ik een 
stukje van de coniferenhaag zie. Ik hoor wat. Er komt 
wat aan. Een zware machine rijdt traag langs het 
onverharde pad, dat naar de camping leidt. Het 
overstemt alle geluiden. Een merel slaat alarm. Een 
groot gevaarte maait de berm. Ik verdraag het geluid tot 
het uiteindelijk in de verte verdwijnt en ik droom van 
een plek. Een plek waar niet geld en machines het leven 
op aarde domineren en manipuleren. Een plek waar 
alles mag zijn wat het is. Ik droom, net als  miljoenen 
mensen met mij van grond waar ik me mee kan 
verbinden en waar we samen de aarde kunnen 
verzorgen. Waar we onze handen vuil kunnen maken en 
kunnen laten groeien wat al ons leven lang onder de 
aarde lag te wachten. Als een woestijn, die na tientallen 
jaren weer tot bloei  komt. Zo wacht ik samen met 
anderen en werk verder aan de voorbereidingen. 
In deze stilte is het of ik op een heuvel sta, en over de 
aarde kijk, samen met duizenden anderen. In die 
oeroude rust komt het beeld me steeds helderder voor 
ogen. Elke dag  groeit het. Tot het moment komt dat we 
de handen ineen kunnen slaan.. Sommigen zijn al 
begonnen, een  pril nieuw begin, anderen luisteren, net 
als ik en zullen weten wanneer het hun moment is. We 
zullen alles wat onder onze handen komt, laten groeien 
tot een weelderige tuin, en elke tuin is  verbonden met 
een andere. Alles is er al. Door wat groeit zijn plek te 
geven, geven we onszelf een plek. Bomen die vrucht 
dragen, kruiden die bloeien en geuren in de warme zon, 
en hangen te drogen op zolder. Kinderen rennen de 
kleine herdershond achterna op het veld. Langs de 
vijver drinken vogels tussen de waterkers en vliegen 
snel weer op. Onder een steen zie ik de staart van een 
salamander weg flitsen. Op deze denkbeeldige heuvel 
sta ik stil en zie het voor me. Laten we onze fantasie 
gebruiken en durven dromen. Onze beelden van wat zal 
zijn, rijgen zich aaneen en zo wordt het werkelijkheid. 
Zo kijken we uit over een aarde zoals we haar nog nooit 

hebben 
gezien.  
 

Dit is onze 
wensheuvel.  
 

De plek 
waar alles  
opnieuw 
begint. 

 
 
 

Alowieke 

leiding (B)engels / Speelvogels: 
 

Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50               089 46 76 96 
Gofflo Glenn, Meeuwerkiezel 188         089 46 30 27 
Mestroni Milan, Vostertstraat 75 (asp)         
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95           0473 321439 
 

Leiding ksa 
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50             089 46 76 96 
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22          089 47 22 50  
 

Leiding kaj 
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49           089 46 29 71 
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95           0473 321439 
Essers Stefan, Kanaallaan 41.1.1           0497 933694 
 

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

 

     Verjaardagen in november: 
 

Lodej Oliwia  22 november 

Vandersteegen Nore 22 november 

Schwillens Niek 23 november 
  

     Aan iedereen een dikke proficiat! 
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