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este lezers, de Sinterklaasstorm woedt in alle
hevigheid. De redactie kroop opnieuw in zijn
pen om je op de hoogte te houden van het reilen
en zeilen van Kena de voorbije maanden.
De winter heeft na lang aarzelen zijn intrede
ingezet. Onze geliefde jeugd mag examens aﬂeggen
en voorbereidingen voor de feestdagen starten
langzaam maar zeker. Meer dan in de zomer verlangt
ons lichaam naar af en toe een rustmomentje. En
dan wordt het meteen duidelijk. Een winterslaap of
hele korte werkdagen in de winter is iets voor enkele
gezegende dieren of mensen uit een vroegere eeuw.
Wij blijven gaan!

Blijven gaan is onder andere een kwestie van goed
plannen. Nog belangrijker is waarschijnlijk dat je bezig
bent met wat je graag doet. Vele Kenamedewerkers
stonden de voorbije maanden klaar om onze werking
op koers te houden. De overheid zag dat en heeft ons
er ook voor beloond. Daarover lees je in het volgende
Kenavenster vast en zeker meer.
De advent is een periode van stilstaan. Even kijken
waar we op volle snelheid naartoe willen varen. De
voorbije weken stippelden we de Kena-route verder
uit. We hopen dat we de volgende jaren samen van
de reis mogen genieten. Hele fijne feestdagen, zalig
kerstfeest en een gelukkig 2014.
de redactie
publicaties@kena.be
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woordje van de voorzitter

Mijn oprechte wensen voor allen die het goed hebben.

Op een dag liep een meisje langs het water
op het strand en naast haar liep God. Zij
liepen daar stilletjes naast elkaar en keken
naar de voetstappen die zij hier neerzette.
“Vroeger toen ik klein was liepen wij hier
veel vaker samen”: zei het meisje tegen
God. Ik telde altijd twee kleine voetstappen
en twee grote voetstappen. Ik vond het fijn
om hier met u te wandelen. Maar ineens
telde ik nog maar twee voetstappen. Ik
heb hier nog vaak alleen gewandeld, maar
ik kon u niet meer vinden. Waarom heeft u
mij verlaten God?
Waarop God antwoordde: Ik ben nooit
bij je weggegaan. Ik was er altijd... Je zag
enkel nog maar twee voetstappen omdat
er een periode was dat je niet zelf meer
kon lopen. Ik heb je daar gedragen.
Het eerste deel van dit verhaal vind ik
minstens even belangrijk als het tweede
deel. In het eerste deel is God (de ander)
aanwezig in goede tijden, bij voorspoed
– in het tweede deel staat Hij ons bij in
moeilijke momenten.
Liefde tonen in tijden van voorspoed in
plaats van in tijden van tegenslag, is veelal
oprechter. Degenen die alleen maar in
tijden van verdriet je gezelschap zoeken,
om jou te troosten, zeggen op zulke
momenten tegen zichzelf: “Ik ben sterker.”.
Indien we enkel mensen bijstaan in geval
van tegenslag geeft dit een mogelijke
intentie weer van superioriteit. In dit geval
geven wij aan dat wij wel sterk genoeg zijn
om de problemen de baas te kunnen, dat
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wij de tegenslagen overstijgen ten opzicht
van diegene waarvoor het allemaal
even te veel wordt. Mensen die zichzelf
sterker vinden, verbergen feitelijk hun
eigen zwakte. Mensen die kwetsbaarheid
durven tonen hebben zelfvertrouwen. Zij
weten dat iedereen weleens een periode
doormaakt dat je niet zelf meer kan lopen.
Indien wij begaan zijn met, en oprecht
blij zijn indien, anderen zich goed voelen
is dit een grote daad van naastenliefde.
Het is dan ook van belang om aandacht
en betrokkenheid te tonen bij mensen
die geluk en voorspoed ervaren. Hierdoor
versterken we het idee dat het ons geluk
brengt indien de ander gelukkig is. Mensen
die je opzoeken in tijden van voorspoed
hebben geen gevoelens van jaloezie. Ze
ervaren geluk omdat ze jou gelukkig zien.
Voor diegene die door een moeilijke
periode gaan wens ik het inzicht dat zij
niet alleen zijn en dat er vele zijn (inclusief
mijzelf ) die periodes doormaken waarin ze
moeilijk zelf kunnen lopen. Aan al diegene
die het goed hebben mijn oprechte
wensen en een voorspoedige toekomst.
Zalig Kerstfeest,
Jeroen
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ER ROND
Liselotte, de initiatievenmadam

Kena omschrijven in één woord, werd enkele maanden terug
gevraagd op onze facebookpagina. Als we nu al die belevingen
die opgesomd werden op één dag kunnen laten doorgaan, dan
was het Kenafeest er een mooi voorbeeld van. Vriendschappen die
tijdens de zomerkampen gesloten werden, zochten elkaar meteen
terug op. De verhalen die samen beleefd werden in Heuvelsven
werden opnieuw opgerakeld. Het was een mix van gezellig-samenzijn en sport-en-spel. Met een enthousiaste groep aanwezig sloegen
de vaste Kena-activiteiten meteen aan: een leuke pleinspeelronde, een
sfeervolle bonte ring.
Samen met een flinke septemberzon, een goei pak friet en een grote
opkomst deelnemers en hun ouders was het Kenafaast 2013 weer een
geslaagd succes. En wie had ooit gedacht zomer te kunnen lopen en rollen
over de vijver!

Op vrijdag 25 november weergalmden de back-to-the90’s beats door Mortsel. We waren niet met veel, maar dat wil
zeker niets zeggen over de leuke sfeer, een heleboel hits en
het aangenaam gezelschap!
Met veel dank aan Pieter, voor de hele organisatie en ons te
plezieren met vele goeie schijven.

© Ellen VH
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Het domein spreekt

Het leven zoals het
is in Heuvelsven...
als Kena er niet is.
Tijdens een monitorenwerkweek moest ik even
glimlachen toen één van de aanwezigen erg
verwonderd opkeek toen bleek dat, heel het jaar
door, jullie nederige dienaar minstens één keer per
week naar Heuvelsven rijdt. De reactie ‘Dat wist ik
niet’ had eerder als ondertoon de vraag: ‘En wat
doe jij daar dan?’
Wat mij nog het meest verwonderde, was de
vaststelling dat iemand dacht dat als Kena er niet
is, het domein zich in een soort winterslaap bevindt
of, via een automatische piloot, zichzelf bestuurt.
Daarom meende ik dat het misschien geen slecht
idee was om het deze keer te hebben over het
leven zoals het is in Heuvelsven. Als Kena er niet is.
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Dat er heel het jaar door gewerkt wordt aan
projecten (natuur, renovatie e.d.) op ons domein
weten de trouwe lezers van deze rubriek wel.
Maar door vooral hierover te berichten, ontstaat
de indruk dat OCS bijna uitsluitend werken op het
domein opvolgt en uitvoert. Uiteraard vereisen de
huidige omstandigheden dat we daar de komende
jaren de focus op blijven leggen.
De uitbating van ons centrum is echter veel meer
dan dat. Volg even mee hoe een aantal zaken

het voorbije trimester verliepen.

Terwijl er op de scholen al duchtig vergaderd werd,
ontvingen we de laatste week van augustus de
Rotaryclub van Lanklaar. Een dertigtal leden kregen
een geleid bezoek en hun voorzitter overhandigde
een cheque van €1500 ter ondersteuning voor
onze natuurwerken.
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Het domein spreekt

Terwijl het secretariaat van Kena de administratie
m.b.t. het voorbije seizoen afrondde, nam het
secretariaat van OCS de draad weer op om
Heuvelsven zijn rol als jeugdcentrum voluit te
laten vervullen. Dit houdt in dat het domein, bij
verhuur, in de beste omstandigheden aan groepen
overgedragen wordt en er bij vertrek een controle
gebeurt. Als een groep huurt, gaat dat niet vanzelf.

“We screenen elke groep
die wil huren. Uit ervaring
weten we dat niet elk
programma geschikt is om
in Heuvelsven door te gaan.”
Er is voorafgaandelijk mailverkeer en vaak ook
telefonisch contact. Elke groep wordt gescreend.
Uit ervaring weten we dat niet elk programma
geschikt is om in Heuvelsven door te gaan.
Zo lieten we niet toe dat een brassband een
repetitieweekend bij ons organiseerde. Na verblijf
volgt er een factuur, die uiteraard opgemaakt en
verstuurd moet worden. Of er dan correct betaald
wordt, moet ook opgevolgd worden. Vanaf januari
zijn we genoodzaakt om met voorschotten en
waarborgen te werken wat administratief een
extra belasting betekent.

Voor wat routinezaken op het domein betreft,
moeten we onze contacten blijvend onderhouden:
via mail, telefonisch of ter plaatse. Hierbij denken
we o.m. aan het poetsen voor en na het verblijf van
groepen, het maaien van het gras, het ophalen van
afval en het opvolgen van inkomende facturen.
Dit laatste is erg nodig want onze leveranciers
maken af en toe ook wel eens een foutje. Zo
hebben we ons gedurende enkele weken goed
geamuseerd met de afrekening en factuur van de
elektriciteitsmaatschappij. De betrokken dienst
kon er zelf niet aan uit. We kregen een aanmaning
voor een factuur die we niet ontvangen hadden
en geen aanmaning voor de factuur die we wel
ontvangen hadden. Op ons papieren document
stond een ander bedrag dan het bedrag op de
computer bij onze correspondent. Sommigen
van jullie zullen zich wel iets kunnen voorstellen
bij de duur en aard van de telefoontjes die
hiervoor gepleegd moeten worden. Een onnodige
teruggave uit 2012 werd teruggevorderd met als
gevolg voor 2013 een belachelijk hoge afrekening.
Na onderhandelen spraken we een aflossingsplan
af.

“Opvallend in september
was het verblijf van een
studentenvereniging uit
Delft.”

We ontvangen zowel scholen als
jeugdverenigingen. Opvallend in september
was het verblijf van een studentenvereniging
uit Delft. Eerst wilden we ze weigeren, maar na
een begeleidend bezoek ter plaatse en goede
afspraken, werd hun verblijf een succes. Het betrof
teambuildingsdagen voor studenten ingenieurs
die samen een racewagen moeten bouwen.
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Het domein spreekt

We lieten een ondergrondse afvalcontainer
plaatsen. De twee rolcontainers zouden worden
opgehaald … dachten we. Ze bleven staan. Weer
wat rondbellen. Want we betalen daar huur voor.
Niemand weet van iets. Enfin na wat gezoek de
juiste persoon gevonden. Ondertussen zijn ze weg
(de rolcontainers natuurlijk).
Een afspraak met de inspecteur van Toerisme
Vlaanderen voor betaling van het subsidiebedrag
voor uitgaven m.b.t. het lopende dossier, kon
voor de vakantie niet doorgaan. Afspraak voor
september, uiteindelijk werd het oktober na de
nodige contacten. Alle papieren moesten daarvoor
wel goed in orde zijn.
Onze verzekeraar neemt contact op voor een
afspraak. Van de gelegenheid maken we gebruik
op de waterschade aan de containers (-12) ter
sprake te brengen. Ze sturen een expert. Weer een
afspraak.
We hebben voor het wegnemen van de oorzaak
van de lekken andermaal contact genomen met
een dakwerker. Er volgde een offerte maar de
ingreep moet nog gebeuren.

“Onze keuken is ook een
zorgenkind geworden. We hebben
ontdekt dat het kookfornuis in
onze keuken dringend vervangen
moet worden want die is niet
reglementair.”
wegblijven want onze keuken is ondertussen
ook een zorgenkind geworden. We hebben
ontdekt dat het kookfornuis in onze keuken
dringend vervangen moet worden want die is
niet reglementair. Gasbekkens moeten met een
waakvlam aangestoken worden. Rechtstreeks met
een lucifer mag niet meer. Als zou blijken dat het
kookfornuis oorzaak zou zijn van een brand of
ongeval, komt de verzekering niet tussenbeide.
Toch iets om wakker van te liggen. Bovendien zijn
beide ovens stuk en onherstelbaar.
Op een maandag zijn we dan extra lang in
Heuvelsven gebleven omdat we onverwacht snel
een afspraak konden regelen om dit probleem
binnen afzienbare tijd op te lossen. Meer nieuws
volgende keer.

In november waren we aanwezig in Bokrijk voor
een netwerkdag georganiseerd door Toerisme
Limburg. Twee interessante contacten kunnen
leggen … wel mailen en opvolgen.

Morgen om 10 uur een afspraak met de directeur
van De Wissen in Stokkem. Hij nam zelf contact om
hun programma voor scholen en groepen voor
te stellen. Misschien ook interessant voor onze
kampen.

In december gaan we naar een infodag i.v.m.
de regelgeving m.b.t.
koken en keukens in
j e u g d va k a nt i e ce nt ra .
We mogen daar niet

Zo zien jullie maar dat niets is wat het lijkt. Waar
het rustig is en men geen activiteit vermoedt,
gonst het vaak van de bedrijvigheid. Dat is vaak zo
waar het stil is. Zoals in Heuvelsven.
Zalig Kerstfeest !

Leo
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Het kena promoplan

h
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ligt onder de kerstboom
België is een land van verenigingen.
Voor elke hobby bestaat er wel één.
Zo zijn er ook in het jeugdwerk veel
verschillende spelers en is het onze
taak om ons te onderscheiden van
de rest. Een evidentie is dit alleszins
niet. Een hele uitdaging daarentegen
zeker wel. We willen immers onze
visie nastreven en uitgroeien tot een
toonaangevende speler in het jeugden vormingswerk. De vraag is alleen
hoe?
Zoals jullie weten zijn we sinds 2010
bezig met de professionalisering
van onze werking: nieuwe website,
huisstijl, communicatiemiddelen
(brochures, folders, publicaties,
nieuwsbrieven, mailings, social
media, ...).

Limburg dus waarom gaan we de
mensen daar niet warm maken om
Kena te leren kennen? Waarom niet
inderdaad! De focus van het plan zal
dus voornamelijk hiernaar gaan. Zo
gaan we meer folders verspreiden in
Limburgse scholen, acties opzetten
om de naambekendheid van Kena te
vergroten en daadwerkelijk kinderen
en jongeren warm te maken om met
ons op kamp te gaan.

Dit volstaat echter niet om ook
daadwerkelijk ons bereik te
vergroten. Hiervoor is een echt
plan nodig en dat is wat ik graag
aan u wil voorstellen, althans een
tipje van de sluier.

Zo hebben we het plan zelfs in
nieuwe strategische doelstellingen
gegoten voor de komende
beleidsperiode. Door ze concreter
en meetbaar te maken, zal het
ons helpen ze zo goed mogelijk te
bereiken.

De meeste van onze vrijwilligers
komen uit het Antwerpse wat maakt
dat we uit die provincie ook de
meeste deelnemers hebben. Ons
domein bevindt zich echter in hartje

We gaan, net zoals we het afgelopen
jaar hebben gedaan, ook inzetten op
nieuwe samenwerkingsverbanden.
Zowel met bedrijven als met andere
verenigingen.

Natuurlijk verliezen we onze huidige
deelnemers niet uit het oog. Zij
zullen, bij aanbreng van iemand
nieuw, een beloning ontvangen.
Meer kan ik hierover nog niet zeggen
aangezien we nog volop bezig zijn
met de uitwerking ervan.
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Het is onze taak om ons te
onderscheiden van de rest

In de filosofie van “Samen sterk!”
zijn we er immers van overtuigd
dat we ons draagvlak kunnen
vergroten door zoveel mogelijk
samen te werken met anderen.
Kennis uitwisselen,
kortingen aanbieden in ruil
voor meer deelnemers,…
Het draait steeds om een winwinsituatie!

We zijn immers niet zo maar een
vereniging maar wel één met een
missie, een visie en een pedagogisch
project. Daar mogen we trots op
zijn! De waarden die we uitdragen
en proberen mee te geven aan elk
van onze deelnemers willen we zeker
niet verloren laten gaan.
Alvast een warme oproep om hier
mee werk van te maken!
Eline

Tot slot kan ik nog meegeven dat we
ook verder gaan inzetten op digitale
communicatie. De afgelopen jaren
hebben we ons al goed zichtbaar
gemaakt op het net – vernieuwde
website, verwijzende links,
social media - maar het kan
zeker nog beter. U zal in de
loop van de komende jaren
Kena wel eens in een digitale
advertentie tegenkomen of in één
of ander online debat, wie zal het
zeggen.
Wat ik alvast kan beloven is dat
we alles op alles zullen zetten om
ons draagvlak in het jeugdwerk te
vergroten.
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“Zo een schitterend project mogen
we niet verloren laten gaan!”
Pieter, Michiel en Fien gaan al jaren mee op kamp. Jaren geleden gingen ze samen
als lid op herfstkamp. Afgelopen herfst stonden ze daar opnieuw samen. Dit keer
als een sterk en enthousiast leiding team. Ze behoren al lang niet meer tot de
jongsten van onze Kenacrew. Als jonge monitoren ontdekken ze steeds nieuwe
valkuilen en hun oplossing.

Wanneer gingen jullie voor het eerst mee op kamp?
Pieter - “Mijn allereerste kamp was een herfstkamp. Annelies en Kathleen hadden al vaak gezegd
dat ik zeker eens met Kena moest meegaan. Dat herfstkamp was echt leuk! Het gezellig samen
zijn, toﬀe spelletjes spelen… In de herfst is het ontzettend snel donker, maar daar kan je heel veel
met doen. Als klein kind vond ik dat altijd extra spannend.”
Fien – “Ik denk dat ik net 12 weken oud moet geweest zijn toen ik voor het eerst mee naar
Heuvelsven kwam. Mama en papa waren toen adjunct en hebben me dan mee op kamp
genomen. Ik maakte dus al heel vroeg kennis met de charmes van Kena. De eerste keer dat
ik echt als lid mee op kamp ging was ik negen of tien, vermoed ik. Die eerste keer was het wel
spannend om mee te gaan als lid in plaats van als ‘het kindje van de kampchef’.”
Michiel – “Ik was ongeveer zes maanden oud toen ik hier voor het eerst was. Mama was toen
adjunct van Fred. De jaren daarna ben ik hier ook altijd geweest toen ze adjunct was of meeging
als keukenploeg. Toen ik zeven was, mocht ik dan eindelijk voor de eerste keer echt mee op
kamp. Dat was het laatste jaar dat de -12 ook nog aan de ‘overkant’ van de vijver kampen deed.

Wat is volgens jullie de charme van een herfstkamp?
Fien – “Kena heeft een prachtig domein met ontzettend veel bomen die in de herfst veranderen
van kleur. Rood, groen, bruin, oranje, geel… al die kleuren vormen samen een prachtig
kleurenpalet dat niemand ontgaat. Ik vind het ook heel fijn dat het herfstkamp nog doorgaat
op het grote terrein. Er zijn zo veel charmes aan het herfstkamp, zowel voor monitoren als voor
leden. Als monitor ben ik blij dat ik in de herfst even kan ontsnappen aan de alledaagse drukte.
In Heuvelsven kom ik tot rust en zo kan ik mijn batterijen opladen om er na de herfstvakantie
weer met volle goesting in te vliegen.”
Michiel – “Een herfstkamp is misschien wel kort, maar doordat het meestal een meer ‘ervaren’
groep is, is de Kenasfeer er op kamp heel snel. Er zijn heel veel activiteiten op een korte tijd
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waardoor het kamp gewoon één lang hoogtepunt is. Bovendien is het
herfstkamp geweldig voor goede (Halloween) avondspelen. Die vond ik als
lid altijd al super en als leiding zelfs bijna nog leuker!”

Wat is volgens jou de grootste uitdaging voor een monitor?
Pieter – “Het is het moeilijkst om de groep mee te krijgen in het spel. Ik vind
het niet altijd even gemakkelijk om iedereen mee te laten opgaan in die
sfeer en in het spel, maar ik doe wel altijd mijn best.”
Michiel – “Ik vind het vooral moeilijk om altijd creatief te blijven en, wanneer
de leden niet altijd meedoen of enthousiast zijn, niet op hen te zagen maar
ze op een speelse manier toch aan te moedigen.”

Pas je soms dingen toe die je onthouden hebt van jouw eigen
vendelleiding?
Pieter – “Ik vond het altijd super als de leiding echt een verhaal uitwerkte
met verkleedkleren. Je kan helemaal opgaan in je rol en dat maakt dat
moment echt super. Nadien is het dan ook altijd grappig om dat terug te
zien op film of op foto’s.”
Fien – “Natuurlijk heb ik allerlei dingen onthouden van mijn eigen leiding.
De vele vendelvergaderingen, bonteringen, grote spelen, themadagen… Ik
ben heel vaak als lid mee geweest en ik heb ook wel wat opgestoken van
wat ons mama doet. Ik heb zowel positieve als negatieve dingen bijgeleerd.
Bij het maken van mijn voorbereidingen, denk ik ook dikwijls aan de dingen
die ik zelf op kamp al eens heb gedaan en wat ik echt geweldig vond. Die
dingen gebruik ik uiteraard want het is niet omdat het ooit al eens op een
kamp werd gedaan, dat het niet opnieuw ontzettend tof kan zijn.”
Michiel – “Wat mij vooral bijgebleven is, is toch de werkwijze waarop
Hans omgaat met iets moeilijkere kinderen. Hij slaagt er altijd in om een
boodschap snel en efficiënt over te brengen zonder te moeten zagen. Dat
wil ook proberen toepassen. Ik denk dat ik ook wel een deel van Hans zijn
creativiteit zou kunnen gebruiken.”

Hoe heeft Kena een invloed op jullie leven?
Michiel – “Kena zijn niet enkel en alleen maar die kampen zo nu en dan. Het
is een groep vrienden. En elk kamp is een fantastische herinnering en een
goede les voor later.”
Fien – “Omdat ik Kena al op zeer jonge leeftijd leerde kennen, is Kena in
zekere zin een deel van mijn leven en is de rol ervan ook groter dan ik zelf
besef. Die sfeer in Heuvelsven valt moeilijk te beschrijven. Iedereen die al
eens is mee geweest, beseft dat maar al te goed. Op het eerste zicht lijkt
het een gewoon kamp, met gewone deelnemers, een normaal domein
en doodgewone activiteiten. Maar Kena heeft net dat tikkeltje meer dat
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het zo bijzonder maakt. Het groepsgevoel op kamp is enorm en iedereen draagt bij tot een
fantastisch kamp. Er is zo een avondwoordje over een fruitkom vol verschillende vruchten
waar uiteindelijk fruitsla van wordt gemaakt. Ik ben dol op dat verhaal! Ik zal altijd proberen
iedereen bij de groep te betrekken en mensen die even vergeten worden, meer aandacht te
geven. Ik vind het enorm fijn om met kinderen op te trekken en hen een fantastische tijd te
laten beleven. Dat zit misschien deels in de genen, maar ik ben ervan overtuigd dat Kena hier
ook toe heeft bijgedragen. Zo kan ik nog wel even doorgaan over de invloed van Kena op mijn
denken en doen!”

Jullie gaan al jaren mee. Wat zou het met je doen moest Kena wegvallen?
Michiel – “Vooral tijdens de vakanties, maar evengoed tijdens de rest van het jaar, zou dat
een enorme leegte brengen, moest Kena wegvallen. Maar ik ben er van overtuigd dat dat
gelukkig niet het geval gaat zijn.”
Pieter – “Ik zou mij nooit ergens zo goed met kinderen kunnen amuseren als op Kenakamp.
Je hebt die zotte momenten dat je eens goed onnozel kan doen en dat maakt het zo tof aan
Kena. De combinatie van zowel zotte als rustige momenten.”
Fien – “Uiteraard zou ik dat verschrikkelijk vinden en dat niet zomaar ongedaan laten. Als ik
wat ouder zou zijn, zou ik sowieso samen met andere gemotiveerde Kena die-hards proberen
van een nieuw, maar authentiek Kena terug op te bouwen. Zo’n schitterend project mogen
we niet verloren laten gaan!”

Organiseer zelf!
Het bestuur en de verschillende werkgroepen proberen geregeld weekends en
bijeenkomsten te organiseren voor jullie, onze geweldige monitoren-/hoofdleiding-/
bestuursgroep. Monitorenweekends, fietstochten, Kenacafé’s, Kenafuif, gitaarweekends…
Maar dat is niet altijd evident! Daarom willen we graag jullie hulp!
“Ik heb onlangs de Kenafuif georganiseerd. Ik vond
dat super tof en uiteindelijk is alles in orde gekomen.
Ik zie dat zeker zitten om nog meer te organiseren en
hopelijk lukt dat ook in de toekomst.” - Pieter
Wil jij eens iets zot doen binnen Kena? Een dagje met de
fiets naar Heuvelsven om daar een pyamaparty te houden? Een teambuilding organiseren
om je de vendelleiding te laten kennismaken met de grote mensen van het bestuur? Een
dagje naar een pretpark gaan? Het mag! Helemaal op jouw eigen initiatief en binnen de
Kenasfeer. Stuur gewoon een mailtje naar INITIATIEVEN@KENA.BE met jouw idee, dat
wordt voorgelegd aan het bestuur, en voor je het weet, krijg je groen licht om je eigen
Kena-activiteit te organiseren!
14
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Na 7 jaar stopt de mafste
keukenploeg van Kena
Wie ooit al een keer mee ging op herfstkamp, viel zonder twijfel voor de charmes van de
geweldige kampploeg. Jorn, Hendrick, Wim, Ilse en Iris maakten het zeven herfstkampen
lang telkens weer bont in de keuken. Het zal dan ook niet al te zacht aankomen als je
hoort dat ze er na dit jaar met stoppen. Tijd om hen eens aan de haak te slaan voor een
babbel!

Wanneer zijn jullie als keukenploeg begonnen?
“Hendrik en Jorn waren er vanaf het allereerste
herfstkamp al bij, maar in een andere samenstelling.
Nadien zijn de anderen erbij gekomen. De ‘vaste
vijf’ (The Big Five, nvdr.) begonnen zes of zeven jaar
geleden.”
Hoe is de groep ontstaan?
“Op een culinaire beurs voor hightech
keukenmateriaal, tussen het standje van
messenproducent Global en koffiemerk Graisse
de Cuisine. Kampchef Hans had ons enkele jaren
geleden gevraagd of we het zagen zitten om
keukenploeg te zijn tijdens het herfstkamp. Toen we
ja hadden gezegd, konden we natuurlijk niet meer
terug.”
Hoe brengen jullie, na het koken, jullie tijd door in
de keuken? Klopt het dat jullie allemaal jullie laptop
meenemen voor ’s avonds?
“Elk jaar was er een thematisch project. Er was
inderdaad ooit een ICT-jaar, maar ook een pompoenjaar, een helikopterjaar, een puzzeljaar, een vliegenjaar, een auto-jaar... enzovoort. Maar na het koken is
er eigenlijk nooit veel tijd. Dat is een fabeltje!”
Wat maakt het keukenploeg te zijn zo leuk?
“Het koken op herfstkamp was onze vakantie. Een
soort teambuilding met vrienden, op een plaats die
rust brengt. Zonder gsm-bereik, met weinig comfort
(soms te weinig, maar er wordt door de kabouters,
zeker sinds dit jaar, hard aan gewerkt). Maar het was
vooral leuk omdat we ongelooﬂijk goed op mekaar
ingespeeld waren. Dat maakt alles zo gemakkelijk.”
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Hebben jullie ook klassiekers die elk kamp terug
komen?
“De ovenschotel was ons jaarlijkse kwijlgerecht.
Helaas is de oven het allerlaatste jaar komen te
overlijden, dus we hebben moeten roeren met
de lepels die we hadden. Bruschetta’s was een
geliefd gerecht, en ook zeker de verse fruitsla. Het
hamburgerkraam heeft ook een aantal jaar stand
gehouden. Als er uitzonderlijk goed werd gegeten
werd een gerecht een blijver.”
Wat is het gekste/zotste/coolste dat jullie ooit
gekookt hebben?
“Warm ontbijt op bed was het gekste.
Kleurenpudding was ook redelijk maf. Of het
beroemde hamburgerkraam (Je gaat voor z’n
smaak!). Snoepsaté, bruschetta’s, vogelnestjes…
Onze pompoensoep was ook enorm zot. Eigenlijk zijn
er te veel dingen om op te noemen. Alles was cool!”

“Iris heeft de
meeste en de
beste ideeën, Jorn
de praktische,
Ilse de verbeterde
praktische, Wim de
creatieve ideeën
en Hendrik mag ze
dan uitvoeren.”

Waar halen jullie die absurde ideeën?
“Welke ideeën bedoel je precies? Om samen op
kamp te komen? Onze tijdsbesteding na het koken?
Of onze revolutionaire gerechten? Iris heeft de
meeste en de beste ideeën, Jorn de praktische
ideeën, Ilse de verbeterde praktische ideeën,
Wim de creatieve ideeën en Hendrik mag ze dan
uitvoeren. (lacht) Nee, serieus. Een gerecht, volgens
ons, moet ofwel vers zijn, of gezond of origineel.”
Na zeven jaar stoppen jullie ermee. Waarom?
“Omdat Kampchef Hans ermee stopt. Onze
samenwerking was zo intens dat we ons niet kunnen
voorstellen om met gelijk welke opvolger een
zelfde band te kunnen creëren. Trouwens, Hans is
waarschijnlijk de enige mens op de Kenaplaneet die
ons gezamenlijk karakter kon uitstaan. We deden ons
uiterste best om het kamp culinair te verwennen,
maar voor de leiding was het vaak een beproeving
om in onze keuken te komen, zoals in een sekte. Zelfs
Leo en Hilde hadden een bepaalde angst.”
Mogen we jullie over enkele jaren terug verwachten
als keukenploeg? Misschien met jullie pensioen?
“Hmm... We gaan onszelf eerst richten op grootse
verbouwingen, carrière-boosts en andere dingen
waar we mee bezig zijn. Maar misschien zien we
mekaar ooit nog wel eens terug. Heuvelsven blijft in
elk geval een van onze mooiste herinneringen. We
schrijven misschien nog wel eens een brief.”
16

“Voor de leiding
was het vaak een
beproeving om in
onze keuken te
komen. Als in
een sekte.”
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Kenavenster Column

“There’s something in every atheist, itching to believe, and
something in every believer, itching to doubt.”

E

llen kan het bevestigen: een onderwerp vinden
voor een column, is niet altijd evident. Vaak
moet een idee plots in je opkomen of moet je
iets lezen dat een aanleiding kan zijn om ergens
over te schrijven. Gisteren stootte ik plots op
zo’n artikel dat inspiratie geeft. Tijdens een saaie
aula-les ben ik wel eens geneigd om artikeltjes
te lezen op de website van het laatste nieuws.
- Ongetwijfeld een vaag overblijfsel van mijn
vorige studie. – Eigenlijk lees ik niet veel artikels.
Eerder de titels. Degene die dan ontzettend straf,
grappig of absurd klinken, die lees ik eens kriskras
door.
Zo kwam ik plots bij een artikel met de naam
Duikers vinden drenkeling na drie dagen in
luchtbel. De feiten klinken als volgt: 26 mei is een
sleepboot 30 meter diep gezonken, op zijn kop.
Een 29-jarige scheepskok werd dood gewaand
nadat hij niet werd teruggevonden. Tijdens
duikacties drie dagen later echter is de man
teruggevonden. Door het zinken en kantelen
van de boot, was er in het wrak een luchtbel
ontstaan. De scheepskok heeft 62 uren in het
wrak overleefd, tot hij het duikersteam zag en één
van hen aan de hand kon raken.
Hoe overleeft iemand 3 dagen lang in een schip
dat ergens in de oceaan gezonken is, wetende dat
mogelijk niemand ‘m ooit zal vinden? Geen eten,
geen drinken en geen idee hoelang hij nog zal
toekomen met de zuurstof in de luchtbel.

V

andaag was ik in de meest bombastische
misviering ooit. Achteraan de kerk was
een balkon waar een tiental oudere vrouwen
kerkliederen zongen. De pastoor had een
dramatische filmstem en een vreemd accent. Ik
was ontzettend onder de indruk, maar ik vond het
eerder beangstigend dan aangenaam. Ondanks
het feit dat ik gedoopt ben en mijn communies
deed, besloot ik een paar jaar geleden geen
hosties meer te halen. Toch, op de één of andere
manier, voelde ik me tijdens deze misviering
verplicht een uitzondering te maken. Ik denk niet
dat ik zelf daar beter van wordt. Maar ik wil wel
graag geloven dat ik anderen bijsta door mee te
gaan in hun traditie.
Wat probeer ik eigenlijk met deze twee verhalen
te zeggen? Ik denk dat ik probeer aan te tonen
dat, zelfs als je niet christelijk, islamitisch, joods,
of eender wat bent, je toch kracht kan halen uit
je ‘geloof’ in iets of iemand. Ik geloof persoonlijk
niet dat er een hogere macht is die de touwtjes
van ons leven in handen heeft. Ik geloof eerder in
één of andere vreemde kracht tussen mensen die
ons ertoe aanzet om dingen te beslissen, dingen
te doen, dingen te zeggen… Misschien was de
scheepskok wel niet christelijk, islamitisch of
weet ik veel, maar drie dagen lang heeft de man
“gelooft” dat ze hem zouden vinden. Ik denk dat
we, enkel en alleen maar door erin te geloven,
allemaal tot grootse dingen in staat zijn.

Julie
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Kena op queeste
in de wereld van
de spiritualiteit
Queeste: een zoektocht; in
het bijzonder een zoektocht
die het karakter heeft van een
levenstaak. Een avontuurlijke,
lange reis, met helpers en
grote hindernissen zijn
standaardingrediënten. In
dergelijke verhalen is de queeste
vaak een metafoor voor de
zoektocht naar wijsheid, die door
de zoekers wordt gevonden door
de ervaringen die ze tijdens het
zoeken opdoen. (Wikipedia)
Spiritualiteit, geloof, God,
christelijke waarden,
katholiscisme, het goddelijke,
en ga zomaar door. Niet meteen
hippe woorden vandaag.
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Terwijl veel van onze collega
jeugdwerkers kiezen om hier niet
meer naar op zoektocht te gaan,
doen wij dit met Kena bewust
wel. Want hoe je het ook draait
of keert:

Kena en
spirtualiteit, zijn
onlosmakelijk
met elkaar
verbonden.
Op welke manier kunnen we
onze spiritualiteit binnen Kena
beleven en hoe kunnen we
onze jongeren uitnodigen en
stimuleren om hieraan bewust
mee deel te nemen? Wat doen
we nu en waarom doen we het
op deze manier? Allemaal vragen

die meer en meer hardop
gesteld werden.
De antwoorden op deze vragen
zijn niet eenvoudig te vinden.
Spiritualiteit ligt niet vast. Wat
voor de ene kampploeg met
een groep werkt, werkt op een
ander kamp misschien minder.
Omdat we kiezen voor een
continuïteit doorheen onze
kampen verwachten we dat
alle kampploegen op dezelfde
manier met deze spiritualiteit om
gaan. De reis moet dus met alle
medewerkers aangevat worden.
De eerste etappe legden we het
voorbije vitamineweekend af.
Nadat iedereen was aangekomen
werden we door Leo in de
juiste sfeer gebracht met een
inleidend verhaal. We gingen
in kleine groepjes op zoek naar
I
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Kenavenster Column
de momenten van spiritualiteit op kamp
en wisselden ervaringen en ideeën uit.
Hieruit werden de belangrijkste gefilterd:
We selecteerden een zevental momenten
(met een +12-kamp in ons achterhoofd)
waarvan we allen overtuigd zijn dat ze
onmisbaar zijn op een doorsnee kampdag: het
ochtendritueel, gebed voor en na de maaltijd,
kampvuur, de eucharistie, de kapel, het
avondwoord en onze vendelvergaderingen.
Deze momenten dragen bij tot ons
pedagogisch project, tot de rust die we
deelnemers willen geven en de kans om
zichzelf te zijn.

Lieve Kenagangers
Komen jullie de winter een beetje door? Gek hé, dat
we dat zo zeggen: “de winter doorkomen”. Alsof we nu,
als het kouder, natter en sneller donker is, meer moeite
zouden moeten doen om van de dingen te genieten. Is
dat zo? Ik merk dat ik mezelf wel eens betrap op het
verlangen naar een korte winterslaap. Mijn energie lijkt
veel sneller op zijn reserves te draaien en komt niet
altijd meteen aanlopen als ik er naar vraag. Maar deze
week ontdekte ik iets bijzonders. Nu ja, ik denk dat ik
het eigenlijk al langer wist, maar soms komen van die

In kleine groepjes gingen we ook op zoek naar
wat deze momenten kenmerken. Hoe willen
we deze Invullen? Tot waar zijn we het eens?
Een gezellige avondmaaltijd en babbelavond
zorgden ook voor ontspanning en thuiskomen
bij elkaar.
Zondagochtend werden de gesprekken
afgerond en werden er voorzichtige conclusies
getrokken. Nadien werd in plenum alles bij
elkaar gelegd.
Het is ongelooﬂijk fijn te ervaren dat we met
z’n allen ervan overtuigd zijn dat de hierboven
vermelde momenten super belangrijk zijn
voor onze werking. Alleen over hoe we deze
momenten het best kunnen invullen om onze
deelnemers ten volle te kunnen betrekken,
maakt onze zoektocht nog verre van afgerond
maar nog steeds even boeiend. In februari
zetten we onze zoektocht onverminderd
voort. Nu reeds een warme oproep aan
kampleiders en adjuncten om er zeker bij te
zijn!

dingen wel eens in de vergeteldoos terecht. Ik zat al een
tijdje vast is een negatieve stroom van te veel werk, te
weinig slaap, ruimte en energie om de dingen te doen.
Ken je dat? Dat je elkaar in de klas (of op het werk)
aanmoedigt in dat zeuren over hoe druk het wel niet is
en er daardoor alleen maar meer in vast geraakt. “Arme
wij.”
Maar toen bedacht ik, als ik kan openstaan voor een
negatieve energiestroom, kan het misschien evengoed
omgekeerd? In plaats van de drukte mij te laten
beheersen, kies ik er gewoon zelf bewust voor deze
dingen te doen: een open houding naar datgene waar
ik me voor engageer. Positieve en negatieve energie zijn
naast elkaar aanwezig en datgene waar je voor open
staat komt naar je toe. Dit klinkt misschien een beetje
zweverig in de oren, maar het is echt zo. Mijn energie
neemt toe, naargelang ik de dingen niet te zwaar til en
probeer te genieten van wat ik doe.
Ik wens jullie een vruchtbare winter toe. Veel plezier

Geert

aan zij die vitamientjes gaan doen op kamp. Laat de
energie maar stromen!

Ellen
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nder de appelboom
Welk dier in het bos ben jij?
T

erwijl de eekhoorn naar de lucht keek en zich
verbaasde over de blauwheid van de hemel en
terwijl de mier juist een grassprietje uitzocht dat hem
zou moeten smaken, kwam de krekel buiten adem
aangehold. Met moeite kon hij uitbrengen: “Er is
ingebroken…bij eland…zijn gewei…”
Inbraken waren zeldzaam in het bos. Na de geheimzinnige
verdwijning van een potje honing uit de kast van de
bever, lang geleden, had men er niet meer van gehoord.
De eekhoorn en de mier sprongen overeind en renden in
de richting van de woning van de eland.
Aan de rand van het weiland zagen ze hem staan, met
afhangende schouders en een rode doek om zijn hoofd.
Toen hij de mier en de eekhoorn zag, begon hij eerst
klaaglijk te loeien en vertelde vervolgens wat er was
gebeurd.
“Ik had het maar éven weggelegd, een ogenblik van
niets, en toen zag ik een arm door het raam langs de
tafel over de stoel naar de kast gaan waar het bovenop
lag, en voor ik had kunnen zuchten of ‘hola’ roepen of
iets had kunnen doen, was het weg, in die hand…”
Er blonken dikke tranen in de grote, glanzende ogen van
de eland.
“Het geeft niet”, zei de mier.
“Het geeft wél!” riep de eekhoorn ontzet uit. “Zoiets doe
je niet. Het is ongehoord!”
“Ik bedoel”, vervolgde de mier,”óf we vinden het gewei
terug óf we zoeken een andere oplossing. Dát bedoel ik.”
“Wat bedoel je met een andere oplossing?” vroeg de
eland, terwijl hij de rode doek van zijn hoofd haalde en
de gladde, glimmende, roze schedel toonde. Krekel gaf
eland een lieﬂijk schouderklopje en zei: “Hier, eland,
neem een stukje van mijn bessentaart. Dat vrolijkt je
misschien wat op.” Er verscheen heel even een glimlach
op het gezicht van eland. Hij bedankte de krekel voor de
taart en begon met kleine, verdrietige hapjes te smullen.
De mier kuchte even achter zijn hand en dacht vervolgens
diep na.
Ondertussen waren ook de schildpad, de beer, de kikker
en de eekhoorn aangekomen. De eekhoorn legde uit
wat er gebeurd was. Hij zwaaide heftig met zijn armen
terwijl hij uitriep dat zoiets toch echt niet kon.
De olifant schudde afkeurend met zijn hoofd. De
eekhoorn heeft groot gelijk, dacht hij. Dit kan niet.
Ook de kikker sprong opgewonden op en neer en
kwaakte:”Dit kan niet, dit kan niet, dit kan niet…”
De schildpad keek bedroefd naar de eland. Hij rilde even.
Wat als iemand mijn schild zou stelen, dacht hij en hij
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voelde hoe eland zich nu voelde: verloren.
De beer keek naar alle dieren en zuchtte diep.
De mier, die diep had nagedacht sprong op een boomstam
en sprak de dieren toe: “Dieren, we gaan eland helpen!”
De olifant juichte en riep: “Ja, dat gaan we doen!”
Ook kikker vond dit een goed idee. In volle vaart hupte hij
meteen weg van de dieren. “Ik vind dat gewei wel!” riep
hij nog. Olifant wilde hem volgen en riep:”He, wacht, ik
ga met je mee!”, maar kikker sprong onverstoord verder.
Hij had geen hulp nodig, hij wist al waar hij eerst ging
zoeken.
De mier stuurde de andere dieren in groepjes op pad.
Krekel bleef bij eland. Hij hielp hem bij het opruimen van
de rommel die de dief had gemaakt en probeerde eland
op te beuren door zoete liedjes te zingen.
Olifant volgde mier overal naartoe. Ze zochten onder de
bladeren, achter elke hoopje grond, tussen de wortels
van de bomen. Telkens dacht mier aan een andere
plek om te zoeken. Olifant luisterde goed naar de vele
zoektips van mier. Misschien moeten we ìn de vijver
gaan zoeken, dacht hij, maar hij durfde het niet luidop
te zeggen.
Beer, eekhoorn en schildpad waren ondertussen ook hard
aan het zoeken. Schildpad jammerde een beetje. Hij
vroeg zich af hoe eland zich zou voelen als ze het gewei
niet zouden vinden. Eekhoorn sprong in elke struik om
ze heftig heen en weer te schudden. Af en toe mompelde
hij dingen als “Zoiets doe je toch niet…wie haalt het in
zijn hoofd…wat een gemene streek…” Beer zag de woede
in de ogen van eekhoorn en de droevigheid in de ogen
van schildpad. Hij zuchtte en keek verder in alle gaten
en holen die hij maar vinden kon.
Aan de vijver sprong kikker plots vanuit het riet voor hun
voeten. “Ik heb nog steeds niets gevonden, riep hij uit,
maar ik geef het nog niet op!” kwaakte hij moedig en hij
snelde meteen weer weg naar een andere plek.
De dieren zochten de hele dag verder maar vonden…
niets.
’s Avonds zaten alle dieren bij elkaar. Met kleine
hapjes aten ze van de beukennotentaart die krekel had
gebakken. Eland was nog steeds een beetje triest, maar
als hij naar de andere dieren rond zich keek, kreeg hij het
ook een beetje warm van binnen. Wat een lieve vrienden
heb ik toch, dacht hij. In zijn poot voelde hij het lieve
briefje dat beer hem voor het eten had toegestopt. “Niet
droevig zijn, eland. Het komt vast en zeker in orde!”
stond erop.
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Mier tikte met zijn lepeltje tegen zijn kopje en nam
het woord. “Vrienden”, zei hij, ” wij gaan een nieuw
gewei maken voor eland.”
Olifant juichte en riep:”Ja, dat gaan we doen!”,
maar ging dan prompt weer zitten en vroeg:”Hoe
gaan we dat dan doen?”
“Met takken en twijgen kunnen we vast en zeker
iets moois maken”, legde mier uit.
Dàt vonden de dieren een geweldig idee.
Mier wilde iedereen de weg wijzen naar een plek
met veel struiken om er takken te zoeken, maar
kikker zei:”Nee, mier, ik weet een heel goede plek
met veel kreupelhout. Daar vinden we vast betere
takken.” Mier begreep welke plek kikker bedoelde
en gaf hem meteen gelijk. Hij stuurde beer en
kikker op pad voor het kreupelhout, gaf eekhoorn
de opdracht zijn woede neer te pennen in een brief
aan de dief en probeerde zelf samen met schildpad
een vorm te bedenken voor het nieuwe gewei.

De eland zette de eerste schuchtere stappen met
zijn kunstgewei, maakte vervolgens de eerste
sprongen en deed tenslotte een salto, die niemand
hem ooit had zien doen.
Schildpad glunderde. Wat is eland mooi, dacht hij.
Kikker hupte opgewonden op en neer, dolblij om
zoveel geluk.
Eekhoorn klapte tevreden in zijn handen. Hij dacht
aan de brief die nu door de wind naar de dief werd
gevoerd. Zou de dief zich schamen als hij mijn
eerlijke woorden leest, dacht hij.
Ook de beer keek tevreden toe. Dat hadden zijn
vrienden mooi gedaan, vond hij.
Toen de volgende ochtend het oude gewei op de
bodem van de rivier werd gevonden, wilde de eland
er al niets meer van weten…
(vrij naar Toon Tellegen door KVBA)

Enkele uren later kwamen de dieren tot bij de eland
met een schitterend gewei van tientallen takken,
takjes, twijgjes, stokjes en andere stukken hout.
Het oude gewei leek op niets vergeleken bij dit
gewei.
Triomfantelijk plaatste de mier het op het onthutste
hoofd van eland, deed een stap achteruit en
zei:”Voila.”

________________________________________
Zelf zin om in je pen te kruipen voor het
volgende Kenavenster? Heb je nog een idee
voor een nieuwe rubriek? Verjaardagskalender,
spelrubriek met concrete ideeën, lezersbrieven,
meer onzin of juist het serieuze werk? Wij
gaan aan de slag met uw suggesties! Eén adres:
publicaties@kena.be.

enavzw

://pinterest.com/k

Wat is Kena? http
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wist-je-dat ...

Kenafeest
... Er tientallen mensen over de vijver hebben
gewandeld.
... Dit een hele aparte ervaring was.
... De bal bij de ene al meer aandampte dan bij de
andere.
... Er lekkerre frietjes waren.
... Frederic heldhaftige toeren uithaalde omdat hij door
een raam liep.
... Er gelukkig verschillende EHBO’ers en een echte
verpleegster in de buurt waren.
... Paul Hendrickx ondertussen veiligheidsbalken
geplaats heeft in het centrumgebouw.
... We al uitzien naar het Kenafeest van volgend jaar.

Herfstkamp
... De keukenploeg er een ‘blue-kamp’ van gemaakt
heeft.
... Dit onder andere met blauwe kleurstof bewerkstelligd
werd.
... Er heel wat tongen, 4-uurtjes, e.a. blauw zagen.
... Heulvelsven het mooist is in de herfst.
... Er veel namen zijn met een A.
... Er maar heel weinig namen zijn met D & E.
... Kathleen heeft muuuuug vliegen, muuuuuug honger
... Zij muuuug veel muuuug zegt.
... Er verdacht veel stekjes nodig waren om een paar
kaarsjes aan te steken.
... Het voorbije vitaminenweekend tijdens het
herfstkamp meteen in de praktijk werd gezet.
... Kathleen, volgens zichzelf, geen A in haar naam
heeft.
... Katheel binnenkort afstudeert.
... Ze de orde beoordeelt op basis van het proces in
plaats van het resultaat.
... Fien vendelvergadert in de kelder.
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... Fien haar materiaallijst bestaat uit: opdrachten voor
verschillende posten en spullen voor opdrachten.
... Je daar met de beste wil van de wereld geen ‘knijt’
mee zijt
... De adjuncten geen ﬂauw idee hebben wat ze dan
moeten klaarzetten.
... De keukenploeg aan zijn laatste editie toe was.
... De vacatures voor ‘keukenploeg voor het herfstkamp’
open staan.
... De keukenploeg de beste frats ooit heeft uitgehaald
met Hans.
... Zij hem wel heel hard gaan missen.
... Pieter Wi-Fi heeft in het leidingslokaal.
... We het ﬁlmpje dat hij wilde laten zien pas thuis
gezien hebben.

Tussendoor
... Hilde naar eigen zeggen goed kan parkeren.
... De keukenploegen gemiddeld 6 euro per persoon
per dag uitgegeven hebben voor het eten tijdens de
zomerkampen.
... De Wg publicaties enkele oude Kenavenster
ingescand heeft uit 2001.
... Kena sinds 2001 echt helemaal ontpopt is.
... De tijd niet stil staat.
... Er toen een ﬁlm-rubriek en verschillende
lezersbrieven waren.
... Deze Kenavensterredactie ook wel aan de slag zou
willen gaan met lezersbrieven.
... Deze welkom zijn via publicaties@kena.be.
... Het Kenavenster@kena.be-adres deﬁnitief begraven
wordt.
... De spel- en inspiratiebundels herdrukt zijn.
... ‘Centrum Informatieve Spelen’ er de voorbje
maanden al 40 besteld heeft.
... De covers aangepast zijn. Sta jij misschien op de
cover?
... Lotte Wildiers de nieuwe tekeningen voor het
volgende zangboekje gemaakt heeft.
... Er de voorbije maanden al heel wat werk verrecicht is
voor dit zangboekje.
... De werkgroep met Margot VH, Koen S., Liselotte T.,
Eline V., Joris VC., Veerle VB., Liesbet H. en Hans J. Al
verschillende keren samen zaten.
... Het volgende zangboekje tot 2020 zou moeten
meegaan.
... In het vorige Kenavenster een oproep gelanceerd is
voor suggesties.
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www.kena.be

Kenagenda

er
jaarkalendCursus�ANI
& HANI�

Winterkamp (+12)
26-30 december 2013

6 - 12 april 2014

Vitamineweekend I
21-22 februari 2014

Lentekamp (-12)
14-18 april 2014

Algemene vergadering
21 februari 2014

p

be.com/kenakam

http://www.youtu

herfstkamp

paascursus

Kenafeest
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Zit jij de volgende kampen in ons team?
Zin om een officieel brevet animator
of hoofdanimator in het jeugdwerk te
halen? Wil je de andere animatoren
van vorig jaar terug ontmoeten in
onze cursus uitdieping? Schrijf je dan
nu in voor onze paascursus.
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