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Dag beste lezer,
De schoolvakantie is al een week of twee op dreef. De bouwvakantie staat voor de deur. En
binnenkort kan iedereen even “stilvallen”. Het zal deugd doen, dat stilvallen, een mens heeft
er op tijd en stond behoefte aan dat de dagelijkse sleur eens wordt doorbroken.
Ook onze kaj valt even stil. Al is dat niet helemaal waar: zaterdag 14 juli organiseren we nog
Vospop Unplugged, een festival in “zakformaat” waarbij we hebben gekozen voor een
akoestisch getint festival. Dus niet dat harde maar het aangename zachte, maar daarom niet minder swingend,
meezingend en aangenaam… een tiental bands inbegrepen individueel muzikaal talent dat de gitaar of toetsen
hanteert, belooft zaterdag voor een aangename dag te zorgen. Hopelijk laat het zonnetje ons niet in de steek.
Ook willen we nog even herinneren aan onze fiets- dagtocht. Die staat gepland op zondag 22 juli. Deze
activiteit is er voor iedereen, (B)engels en kajotters! Vertrek aan het lokaal om 13.00 uur, terugkomst omstreeks
18.00 uur. Lunchpakket meebrengen. Als de weergoden regenweer voorspellen, dan gaat deze activiteit niet
door. Er is dan ook geen vervangactiviteit.
Op vrijdag 03 augustus vertrekken we op kamp met onze kajotters. De (B)engels vertrekken zondagmiddag 5
augustus op kamp. Iedereen heeft ondertussen al een kampboekje gekregen boordevol tips om er een kei-mooi
kamp van te maken.
Op zaterdag 11 augustus organiseren we een bezoekdag op de kampplaats. Iedereen is welkom. De deuren van
ons kampheem staan open vanaf 13.00 uur. Omstreeks 17.00 uur breien we dan een einde aan deze bezoekdag.
Onze (B)engels kunnen dan met de ouders mee terug naar huis, onze kajotters blijven dan nog een dagje langer.
Als je op bezoek komt, dan zouden we het fijn vinden als we dit vooraf van jullie horen. Dus: vrijdag 3- of ten
laatste op zondag 5 augustus (als we vertrekken) even vertellen of je komt en met hoeveel mensen.
Voor onze bezoekers serveren we op deze dag de enige echte kaj hot-dog.
Maar goed: met deze kalender overbruggen we de maanden juli en augustus. Ons volgende krantje zullen we
begin september tevoorschijn toveren. Normaal gesproken start onze eerste kaj- activiteit van het nieuwe
werkjaar op vrijdag 7 september. De startdag voor de (B)engelsactiviteit gaat normaal gesproken door op
zondag 9 september. Maar: we laten jullie op tijd iets weten.
Tot slot: echte vakantie moet je zelf maken, en hoeft niet noodzakelijk duur te zijn.
Maak wat tijd voor jezelf, je gezin, naaste familie, wat tijd voor mensen dichtbij of verweg. Neem een loopje
met de tijd, bind je er niet te sterk aan… Zet het alarm van je wekkerradio af en verdeel je tijd eens, precies
zoals je het graag zou hebben.
Alvast een prettig vakantie.
Etienne.

Verjaardag in juli en augustus:

Samenstelling leidersploeg
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49
- 089 462971
Essers Stefan, Teelestraat 21
- 089 865791
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95
- 0473 321439
Meyssen Cliff, Kipdorpstraat 14 A - 089 471138
Schouteden Rod, Weegbreestraat 8 - 089 473788
Vrancken Stef, Watertorenstraat 19 - 089 461315
Proost:
Clijsters René, Vaesstraat 10

- 089 463450

Hamers Anse
Haex Yari
Renckens Barbara
Van den Eynden Babs
Van den Eynden Toke
Schwillens Britt
Meyssen Cliff
Heynen Britt
Scheepers Bauwe

03 juli
03 juli
21 juli
25 juli
26 juli
02 augustus
06 augustus
18 augustus
28 augustus

Van harte gefeliciteerd.

Je leest het goed:
Zaterdag 14 juli
organiseren
wij
“Vospop Unplugged”
Met Unplugged geven
we ongekend talent
de kans op een mooi
podiumoptreden.
Een tiental bands
brengen aanstaande
zaterdag weer een
geweldige sfeer.
Wij zorgen voor de
omkadering!
Als je de afbeelding
hiernaast meebrengt,
dan hoef je geen vijf
euro te betalen, maar
krijg je van ons twee
euro korting.
Vospop Unplugged:
vanaf 16.00 uur kan
je genieten van een
mooi
muzikaal
gebeuren.

In september staan we er weer.
Dan valt onze activiteitenkrant weer bij je in de brievenbus. Met de start van het nieuwe
werkjaar kijken wij alvast uit naar weer een geslaagd kaj-jaar.
Hopelijk doe ook jij het komende jaar weer mee blijf- of wordt… een van de vele
enthousiaste kajotters.
Samen op weg naar 40 jaar kaj! Met jou erbij gaat dit zeker lukken!
Maar nu alvast:

Kaj leiding en leden wenst iedereen
een fijne vakantie !

