ACTIVITEITENKRANT
Maart 2013
Gebed.
Ik draag dit gebed op
aan alle mensen die worden vergeten,
die niet worden genoemd
omdat ze geen naam mogen hebben.
Ik draag dit gebed op aan alle mensen die zijn
gestruikeld, vastgelopen.
Ik draag dit gebed op
aan alle mensen die met schrik in het hart
ontwaken
bang voor wat hen vandaag weer te wachten staat.
Ik draag dit gebed op
aan alle mensen die het niet meer zien zitten,
die het leven niet meer aankunnen.
Ik draag dit gebed op aan U, God,
uit naam van al die mensen
die zelf geen woorden kunnen vinden
maar wel geloven dat Gij
licht wilt zijn voor onze wereld
Elke dag opnieuw.

A c t i v i t e i t e n kaj-ksj
Vrijdag 01 maart, 19.30
Quiz…
Is het nu quiz of kwis… is quizzen een
werkwoord of kom je het negens tegen. Bereid
je alvast voor op de uitdagingen die vanavond
op je wachten.
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 08maart, 19.30
ksj got tallent…
Het is een beetje moeilijk omschrijven wat er
vandaag allemaal van je verwacht wordt. Maar
vanavond staat een, tja, hoe zal ik zeggen… een
soort van talentenjacht op je te wachten. Laat
zien wat je kan… en ook de sterkste vrouw
wordt onze man.
Vrijdag 15 maart, 19.30
Open lokaal…
Nu iedereen in de examenperiode zit, houden
we gewoon “open lokaal”. Gezellig onder
elkaar en als de weersomstandigheden het
toelaten, steken we onze vuurkorf aan!

www.kaj-ksjvostert.be
Woensdag 20 maart, 19.30
Filmavond…
Vanavond gaan we naar het CC te Gruitrode waar
de film “Groenten uit Balen” wordt vertoond. Deze
film gaat over een arbeidersgezin in de Kempen,
waarvan het gezin getroffen wordt door een wilde
staking op de fabriek waar de vader werkzaam is.
Hierdoor wordt het gezinsleven compleet overhoop
gehaald. De film wordt ingeleid door een
bevoorrechte getuige van de arbeidersstrijd toen en
nu.
Deelname aan de film is gratis (consumptie
inbegrepen), op voorwaarde dat je jouw deelname
opgeeft bij de leiding en dit uiterlijk 15 maart
eerstkomende. Niet vooraf aangemeld? Dan betaal
je 4 euro deelname.
Opgelet: omdat we voor deze filmavond hebben
gekozen zal er vrijdag 22 maart geen activiteit zijn
voor onze leden ksj.
vrijdag 22 maart, 19.30
Quizzen
Opgelet: Deze activiteit is enkel bedoeld voor leden
kaj +18 jaar. Onze oudste groep neemt dan de
handschoen op tegen een selecte groep kwissers en
gaat de uitdaging aan om als beste uit de bus te
komen.
vrijdag 29 maart, 19.30
Shoot out!
Zorg voor sportieve kledij en breng je trip-trap ook
maar mee. Als de weergoden het toelaten gaan we
voor een sportieve buitenactiviteit even op
verplaatsing.
Zondag 31 maart, 08.15
Paasontbijt
Wij nodigen je uit op ons jaarlijkse paasontbijt.
Graag op tijd aanwezig zijn. Na het ontbijt nemen
we met z´n allen deel aan de Paasviering. Daarna
komen we terug naar het lokaal om te zien of de
paashaas ook bij ons is langs geweest.
Voor deze activiteit moet je vooraf inschrijven
Deelname is gratis.
De verjaardag(en) van deze maand:
Stefan Essers:
Stef Vrancken:
Rod Schouteden:

03maart
09 maart
24 maart

Van harte gefeliciteerd

Samenstelling leidersploeg
Zondag 10 maart
Ook voor onze (B)engels hebben we een leuke quiz
bedacht, met plezante en uitdagende doe- dingen.
Beetje sportief gekleed is zeker een must…
Zondag 24 maart
Toveren met de bal…
Wat je met een kleine en grote ballen niet allemaal
kunt, dat mag je vandaag beleven. Spelen is plezier!

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

Een stevig weekend en zeker niet voor watjes.

Ben je tussen 12 en 15 jaar oud en hou je van avontuur, dan is de
volgende activiteit op je lijf geschreven. Tijdens het weekend van 3
tot 5 mei organiseert onze ksj: KNAVO.
Knavo staat voor KNim-AVOnturenkamp en wordt georganiseerd
voor stevige knapen en stoere meiden tussen 12 en 15 jaar. Beladen
met potten en gamellen, slaapzakken, matjes en rugzakken trekken
we naar een grote weide in Zutendaal om onze tenten op te stellen
(We hebben onze eigen tent). Van daaruit gaan we de ene
avontuurlijke uitdaging na de andere aan. Een greep uit het aanbod
van vorige editie: touwenparcours, kabelbaan, sjorren, vuur maken, kompas lezen, enz. Heb je dus zin in
avontuur, dan mag je deze activiteit zeker niet missen!
Samen met andere stoere knapen en meiden wordt dit één grootse uitdaging. Houd deze datum nu reeds
vrij. Binnenkort krijg je van ons een inschrijfstrookje om je deelname te bevestigen.

---===oooOooo===---

17- 19 mei 2013
40 jaar kaj- Vostert
35 jaar Pinksterfeesten Vostert
Pinksteren krijgt voor onze beweging dit jaar een bijzondere betekenis. Onze kaj viert
dan haar 40- jarige bestaan, onze Pinksterfeesten gaan voor het 35-ste jaar op rij door,
onze werking voor de (B)engels viert haar eerste lustrum en… dit is ons startjaar voor
een nieuwe ksj werking. Feest dus… en wij hopen dat iedereen van de parochie dit jaar
erbij zal zijn en mee de schouders zet voor een leefbare jeugd- en jongerenwerking.
Ons programma:
Vrijdag 17 mei, 19.30 uur: kienavond
Zaterdag 18 mei: volksfeest voor de hele parochie!
Vanaf 12.00 uur organiseren we een grootse barbecue waaraan
iedereen van de parochie kan deelnemen. Daarnaast staat, voor
jong en oud, een mooi uitgestippelde wandel- en fietszoektocht op het programma.
Een streepje muziek zorgt er bovendien voor dat dit een gezellige namiddag wordt
en heel de Vostert als een grote familie gezellig met elkaar kan doorbrengen.
Zondag 19 mei: Vostert kermis, met rommelmarkt, leuke optredens en
attracties… al 35 jaar het grootste feest van onze Vostert.
Iedereen welkom!
Meer info in ons volgende activiteitenkrantje!

