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Juni 2013
Dag!
Na een teleurstellende meimaand lijkt het erop
dat het nu eindelijk volop lente is.
Het bruisend-jonge leven tooit zich op zijn
mooist. De kijk van de mensen klaart op.
Voor velen - en dan denk ik vooral aan onze
studenten - is de belangrijkheid van deze maand
niet te vatten in absolute of relatieve cijfers. Als
schoolgaande jongere blijkt pas op het einde van
deze maand wat jouw inspanningen van een jaar
studeren (toch?) hebben opgebracht.
En toch… al wordt deze junimaand 2013 een
punt, een streep, een vlek of helemaal niets, je
moet haar doormaken.
Je moet er doorheen. Je mag haar be-leven!
Dat op zich is al een waarde.
Aangrijpingspunten zijn er ook, vaderdag (2de
zondag van juni), jouw examens, je uitzicht op
Werchter of dat andere leuke festival, jouw
verlangen om samen met onze ploeg tien dagen
lang te avonturen… startblokken zijn het. Op
zijn minst “stations” om nieuwe energie bij te
tanken voor de verdere levensrit.
We mogen er alleen niet aan voorbijrijden,
gewoon attent zijn en ervoor zorgen dat jouw
inspanningen en verlangens ten volle kunnen
renderen.
Geniet nog een beetje van het prille
lentezonnetje, zie je examens als een uitdaging
die je best wel aandurft en geef niet op met je
hart open te stellen voor de andere.
Juni: steek er iets in van, voor en door jou en de
andere medemensen.
Ook al is het resultaat niet altijd wat je ervan
verwacht: wie zijn best doet wordt altijd
beloond.
cet

A c t i v i t e i t e n kaj-ksj
Vrijdag 07 juni, 19.15
Sporthal
Vandaag hebben we de sporthal in Bree
afgehuurd en kunnen we ons helemaal uitleven
in enkele keitoffe zaalsporten.
Om 19.15 samenkomst aan het lokaal, ofwel om
19.30 aan de sporthal.
We beginnen om 19.30 uur, dus wees op tijd!
Vrijdag 14 juni, 19.30
Bosspel

Het ziet ernaar uit dat het wat langer licht blijft.
Droog ook, denken we. Breng stevige ravotterskledij mee die een beetje vuil mag worden en leeft
je uit in het woud van spel en plezier.
Vrijdag 21 juni, 19.30
Open lokaal
Midden de examens stellen we je toch in de
gelegenheid om je hartje te luchten. Ons lokaal staat
open voor een goed gesprek, gezellig samenzijn en
ja, misschien bedenken we nog wel iets.
Vrijdag 28 juni, 19.30
Kamp- info avond
Nog enkele weken te gaan en we vertrekken met
onze groep op kamp. Vanavond willen we ook een
beetje luisteren naar jouw wensen
en
verwachtingen. Maar we lichten ook een kleine tip
van de sluier, waar moet je rekening mee houden,
wat meenemen, enz.
Als er daarna nog een beetje tijd overschiet, dan
zetten we nog in op een uurtje spelplezier.
De verjaardag(en) van deze maand:
Droushoudt Lindsey 01 juni
Van harte gefeliciteerd
Samenstelling leidersploeg
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

Versterking van onze leidersploeg:
Met het oog op onze komende kampperiode hebben
we een paar toffe dames bereid gevonden om ons te
vergezellen en onze kampwerking mee te ondersteunen. Ondertussen hebben we al enkele
kampvoorbereiding- vergaderingen erop zitten en
Marijke en Hilde voelen zich al helemaal thuis in
onze ploeg.
Tijdens de komende activiteiten willen we iedereen
graag in de gelegenheid stellen om nader kennis te
maken.

Ravotterskledij is gewenst! Bij slecht weer voorvoorzien we een vervangactiviteit in ons lokaal.
Zondag 02 juni
Filmnamiddag, 14.00 uur
Vandaag brengen we een bezoek aan de bioscoop
te Bree. Epic, is de naam van de prent die we
gaan bekijken.
Zondag 16 juni, 14.00 uur
Spelen om ter speelst
Vanmiddag staat een sportieve spelnamiddag op
het programma.
Allemaal leuke doe dingen en uitdagingkjes.
Gewoon komen en… leef je uit!

Zondag 30 juni is er geen activiteit!
Graag willen we een oproep doen tot onze leden
en ouders: onze leiding besteed best wel veel tijd
en aandacht in de voorbereiding van de activiteiten.
Het succes van een activiteit hangt echter af van
de opkomst van onze leden. Vandaar het verzoek
om zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Als
iedereen erbij is, dan wordt het altijd een
plezier… voor iedereen.

Op kamp met kaj-ksj Vostert
10 dagen van dolle pret
Voor onze leden in elkaar gezet
Kom mee en leef je uit…
Dit is een vakantie voor elke snuit!

Op kamp met kaj-ksj is altijd een belevenis die onze kampdeelnemers nooit zullen vergeten. Op kamp
gaan is een hoogtepunt in het werkjaar. Met ons kamp sluiten we een boeiend jaar af en openen de deuren
voor een nieuw en beloftevol werkjaar.
Begin volgende maand krijgt iedereen een kampboekje en alle informatie
die nodig is om zeven of tien keitoffe dagen te beleven.
Ons kamphuis Duinrel bevindt zich in de Vuurtorenwijk te Oostende, op
nauwelijks 800 meter van de kust. Het is een volledig ingericht verblijf
en gewoon top om helemaal uit je bol te gaan.
Maar eerst nog even dit:
We vertrekken met de hele groep aan ons lokaal op zaterdag 27 juli,
omstreeks 16.00 uur. Onze (B)engels komen terug op vrijdag 2 augustus
en onze +12 leden komen terug op maandag 5 augustus
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.
Voor wie meegaat op kamp: jouw bijdrage voor het kamp dient gestort te
worden op ons rekening nr. BE78 8333 0797 7286; kampeerkas kajVostert, met vermelding van: Naam, Voornaam; kamp 2013. Het
verschuldigde bedrag dient uiterlijk 16 juli in ons bezit te zijn.
Even herinneren:
1 lid kaj = 210€
1 lid kaj + 1 lid bengels= 310 €

2 leden kaj = 370€
2 leden bengels = 250 €

1 lid bengels= 150€
3 leden bengels of meer= 115€ p.p

Deze prijs is all in: vervoer, verblijf, maaltijden, uitstappen, traktaties, enz.
Alle ingeschreven leden kunnen mee op kamp.

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

17- 19 mei 2013
40 jaar kaj- Vostert - 35 jaar Pinksterfeesten Vostert
5 jaar (B)engels Vostert en één jaar KSJ-Vostert
Graag willen wij iedereen die erbij was, alle mensen die hebben meegevierd en
allen die een handje hebben toegestoken of op één of andere wijze hebben
meegewerkt, van harte danken voor de steun, de inzet en het vertrouwen. Onze
leiding en leden zijn u daar zeer erkentelijk voor.

