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Pest, pesten, gepest…
Pesten!
Ik krijg koude rillingen over mijn lijf alleen al bij
het horen, lezen of uitspreken van dit woord.
In de krant lees ik dat jaarlijks zo´n 30.000, ja ja,
dertigduizend, kinderen en jongeren op school
worden gepest. Ik gruwel van dit cijfer.
Elk kind of jongere (soms ook volwassenen op het
werk) die wordt gepest, wordt compleet onderuit
gehaald.
Pesterijen snijden diep: ze ondermijnen relaties,
persoonlijk geluk, zelfvertrouwen en vertrouwen
in anderen. Mensen worden er ziek van.
Vooral kinderen zijn vaak machteloos tegenover
pestgedrag en hebben nauwelijks enig verweer.
Jij, als lid van onze kaj-ksj weet dat pesten niet
kan. Als je merkt dat iemand uit je omgeving,
school of waar dan ook gepest wordt, signaleer
dat dan. Informeer je leiding, leerkracht of
ouders. Een pestsituatie melden doe je omdat je
wilt dat het pesten stopt, want pesterijen kwetsen
diep. Wie goed in zijn vel zit, pest niet.
Als iemand volgens jou onredelijk geplaagd
wordt, zeg dan duidelijk dat je dat niet op prijs
stelt. Zoek ruggesteun bij je vrienden en laat
samen horen dat het getreiter moet stoppen.
Van 1 tot 8 februari is het de “Vlaamse week
tegen pesten”. Vandaar dat we dit onderwerp extra
onder de aandacht brengen.
Het spreekwoord “spreken is zilver, zwijgen is
goud” is bij pesterijen een slechte leidraad. Hier
geldt net het omgekeerde: “Spreken is goud en
zwijgen is fout!”.
In onze kaj-ksj is het goed vertoeven, dat is zo,
omdat wij vriendschap, vertrouwen en respect
voor elkaar hoog in ons vaandel hebben staan.
In onze jeugdbeweging voel je je thuis, kan je je
verhaal kwijt en wordt je gewaardeerd. Dat komt,
omdat wij elk kind, elke jongere de moeite waard
vinden.
Je komt naar onze kaj-ksj om leuke dingen te
doen, samen met je vrienden en vriendinnen. Bij
ons ben je nooit alleen en dat is de kracht van
onze kaj-ksj: vriendschap kleurt ons leven!
En weet:
Pesten is stom
Pesten is klein. Je hoeft niet te pesten
Om cool te zijn.
Cet.

A c t i v i t e i t e n - kaj-ksj
Vrijdag 01 februari, 19.30
Gekke spellen
Wat het wordt weet ik niet, maar in één of andere
gekke bui heeft iemand een reeks van te gekke
spellen uit een té gekke toverhoed getoverd. Te gek
gewoon…
Vrijdag 08 februari, 20.00

Vandaag is er géén gewone ledenactiviteit.
Het ACW van Bree nodigt vanavond alle Breese
vrijwilligers uit om hen te bedanken voor hun
inzet. Iedereen die op één of andere manier
vrijwilligerswerk doet in de jeugdbeweging, sportclub of gewoon in zijn of haar buurt, of wie iets
betekent voor een naaste, zieke of verwante… die
wordt vanavond getrakteerd op een welverdiende
“pint”.
Deze activiteit gaat door in “De Wissel” te Opitter.
Leden vanaf 15 jaar mogen hieraan deelnemen.
Elly Langens (Opitter) getuigt vanavond over haar
ervaringen tijdens haar reis naar India met
Wereldsolidariteit.
Samenkomst en vertrek aan ons lokaal om 20.00
uur. En zoals gezegd: elke vrijwilliger is van harte
welkom.
Vrijdag 15 februari, 19.30
Verrassingsactiviteit
Tja, meer kunnen we er niet over vertellen. Maar
Rod heeft gezegd (en wij geloven hem) dat deze
avond spijkers met koppen worden geslagen. Dus:
laat je verrassen.
Vrijdag 22 februari, 19.30 uur
Wi-i battle
De uitdaging is groot, de plezantste wi-i games
staan voor je klaar, maar wie neemt de handschoen
op?
De verjaardag(en) van deze maand:
Kunnen Jordy
Kunnen Roy
Schwillens Britt
Hamers Maikel
Erna Dorien

02 februari
02 februari
08 februari
11 februari
18 februari

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag.
Maak er een mooie dag van !

Samenstelling leidersploeg

10 februari… spel, spelen, speels…
24 februari… te gek om los te lopen
Bij slecht weer blijven we lekker binnen maar
als de weergoden het toelaten (brrr…) denken
we eraan om de speelweide op te zoeken.
Lokaal: telkens van 14.00 tot 16.00 uur.
Zorg toch dat je gewone ravotterskledij aan
hebt, want… wie weet?

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49
- 089 462971
Essers Stefan, Teelestraat 21
- 089 865791
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95
- 0473 321439
Renckens Barbara, Grote Baan 57 - Ellikom
Schouteden Rod, Weegbreestraat 8 - 089 473788
Vrancken Stef, Watertorenstraat 19 - 089 461315
Proost:
Clijsters René, Vaesstraat 10

- 089 463450

Op kamp met ksj-kaj
We hebben in Oostende een pracht van een kamphuis voor jullie gevonden
op nauwelijks 800 meter van de kust, waar kabbelende golven en ruisende
schuimkoppen je opwachten om je onder te dompelen in een nieuw, niet te
missen en fantastikoos avontuur.
We vertrekken met de hele groep aan ons lokaal op zaterdag 27 juli,
omstreeks 16.00 uur.
Terugkomen doen we ook:
Onze (B)engels komen terug op vrijdag 2 augustus (7 dagen) en onze leden
ksj (kaj) komen terug op maandag 5 augustus (10 dagen)
Dat wordt dus 7 of 10 dagen van dolle pret en ongerept plezier aan onze
Belgische kust waar zee en strand je helemaal in “the mood” brengen.
De kostprijs voor dit kamp kunnen we ook reeds mededelen:
1 lid kaj = 210€
2 leden kaj = 370€
1 lid bengels= 150€
1 lid kaj + 1 lid bengels= 310 €
2 leden bengels = 250 €
3 leden bengels of meer= 115€ p.p
Deze prijs is all in: vervoer, verblijf, maaltijden, uitstappen, traktaties, enz. De bijdrage voor het kamp
dient gestort te worden op ons rekening nr. BE78 8333 0797 7286; kampeerkas kaj- Vostert, met
vermelding van: Naam, Voornaam; kamp 2013. Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 16 juli in ons
bezit te zijn.
Om iedereen in de gelegenheid te stellen met ons mee te gaan, adviseren wij alvast om maandelijks voor
dit schitterende kamp te sparen. Let wel: iedereen is vrij om een bedrag naar keuze te sparen.
OPGELET:
Er kunnen maximaal 22 deelnemers mee op kamp, leiding, leden en (B)engels inbegrepen. Wie te laat
inschrijft, loopt het risico dat hij / zij niet meekan.
De volgorde van inschrijving is bepalend voor je deelname.
LET WEL: Je deelname aan ons kamp is pas definitief nadat wij een voorschot van 25 euro hebben
ontvangen.

kaj en ksj… vanaf nu samen op weg.
Vorige week heeft onze leiding een bezoek gebracht aan het prov. secretariaat van KSJ-Limburg en daar
zijn we met een goed gevoel van terug gekomen. Onze leiding heeft de knoop dan ook definitief
doorgehakt. Vanaf het volgende werkjaar zal onze kaj zich enkel nog richten op de oudere leeftijdsgroep
(+18). Onze leden van 8 tot 16 jaar zullen geleidelijk vanaf dit werkjaar KSJ worden en daarmee deel
uitmaken van de derde grootste jeugdbeweging in Vlaanderen. Vanaf dit werkjaar zal iedereen steeds
meer vertrouwd worden gemaakt met KSJ.
Voor alle leden van 12 tot en met 15 jaar staat alvast de volgende gezamelijke activiteit op het getouw:

vrijdag 3 tot en met zondag 5 mei: KNAVO… avonturenweekend voor alle 12 tot 15 jarigen.
Beladen met potten en gamellen, slaapzakken, matjes en rugzakken trekken we naar een grote weide om
onze tenten op te stellen. Van daaruit gaan we de ene avontuurlijke uitdaging na de andere aan. Een greep
uit het aanbod: touwenparcours, kabelbaan, sjorren, vuur maken, kompas lezen, enz. Heb je dus zin in
avontuur, dan mag je dit weekend niet missen! Meer info krijg je in onze volgende kalender.

