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A c t i v i t e i t e n kaj-ksj

Dag,
Met juli en augustus sluiten we ons werkjaar af.
Het was een druk en energiek werkjaar, kostelijk
ook: zo hebben we dit jaar een nieuwe
verwarmingsketel en een brandveilige deur
geplaatst en dat hebben we gevoeld ook in onze
portemonnee! Maar evenzo blikken we terug op
geslaagde Pinksterfeesten waarin we met velen
onder u mochten genieten van een feestelijk
jubileumweekend.
Helemaal vernieuwend is onze overstap naar een
nieuwe jeugdwerking: ksj.
Afgelopen werkjaar als overgangsperiode, maar
vanaf september worden al onze leden tot en met
18 jaar ingeschreven bij ksj. In de toekomst
zullen zij ook meer en meer aansluiten bij het
activiteiten- en vormingsaanbod van ksj.
Als jongerenbeweging blijft kaj- Vostert actief,
maar dan enkel nog voor jongeren vanaf de
leeftijd van 18 jaar.
Op zondag 8 september organiseren wij onze
grote startactiviteit voor alle leden en – hopelijk
heel veel – nieuwe leden.
Nieuw daarbij is dat we de leeftijd gaan verlagen
voor onze (B)engels: alle kinderen vanaf het
eerste studiejaar mogen deelnemen aan onze
grote startactiviteit. Als dat goed lukt gaan we
ook met deze leeftijdsgroep verder.
Vanaf deze plek willen we heel graag nog een
warme oproep doen aan alle jongens en meiden
vanaf 16 jaar om aan te sluiten als hulpleiding
voor onze zondagmiddagactiviteiten (elke twee
weken). Neem contact op met iemand van onze
leiding en we komen honderduit vertellen over
hoe tof en kei leuk het wel is in onze groep.
Natuurlijk mag je ook aan onze andere
activiteiten deelnemen: je zal snel proeven van
een fijne vriendschap en merken dat we er zijn
voor elkaar, niet alleen als het goed gaat, maar
ook als het soms eens een beetje pijn doet.
Ksj en kaj Vostert zijn er voor jou.
Sluit je aan, word lid, laat zien dat je uit het
goede hout gesneden bent en samen met ons wil
meewerken aan een betere wereld en een toffe
vriendengroep waarin het goed is om te
vertoeven en waarin ook jij je thuis voelt.
Laat maar van je horen!
cet

In juli en augustus is ons activiteitenaanbod
beperkt, maar toch zijn we druk in de weer…
Dinsdag 16 juli, vanaf 13.00 uur:
Heitje karweitje…
We doen een oproep om vandaag een handje mee te
helpen met karweien aan ons lokaal: opruimen,
onkruid verwijderen en nog meer voor de hand
liggende werkzaamheden.
Vanaf 13.00 uur rekenen we op jouw helpende
handen.
Zaterdag 27 juli, 15.15uur:
We vertrekken voor 7 en 10 dagen op kamp!
Samenkomst aan ons lokaal om 15.15 uur.
Vertrek: uiterlijk 16.00 uur.
7 of 10 dagen op kamp aan zee: Oostende! Alle
deelnemers aan ons kamp hebben ondertussen al
een kampboekje ontvangen. Mochten er nog vragen
zijn, neem dan even contact op met iemand van de
leiding.
Onze (B)engels komen terug op vrijdag 02 augustus
en onze ksj-ers komen terug op maandag 05
augustus. Terugkomst aan ons lokaal telkens
omstreeks 17.00 uur.
Zondag 11 augustus,
Fietszoektocht
Onze fietsdagtocht gaat van start om 13.00 uur aan
ons lokaal. Deze activiteit is er voor iedereen:
(B)engels, ksj-ers en kajotters. Terugkomst
omstreeks 18.00 uur. Lunchpakket meebrengen!
Als de weergoden regen voorspellen dan gaat deze
activiteit niet door. Er is dan ook geen
vervangactiviteit.

Verjaardag in juli en augustus:
Hamers Anse
Haex Yari
Van den Eynden Toke
Renckens Barbara
Van den Eynden Babs
Schwillens Britt
Meyssen Cliff
Heynen Britt

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

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

tieners
kinderen
jongeren

samen onderweg!

Proost:
Clijsters René, Vaesstraat 10

- 089 463450

---===oooOooo===--Op kamp met ksj-kaj.
Op kamp gaan is het hoogtepunt in ons werkjaar. Met ons kamp sluiten we een boeiend werkjaar af en
kijken we vol verwachting uit naar een nieuw werkjaar.
Dit jaar gaan we voor 7 of 10 dagen van dolle pret en ongerept plezier aan onze Belgische kust waar zee,
strand en duinen ons helemaal in opperbeste stemming zullen brengen.
Aandacht!
Jouw 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.
Even herinneren:
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.
Let op:
Enkele leden zijn wel al ingeschreven maar moeten hun bijdrage voor het kamp nog betalen. Breng dit zo
snel mogelijk in orde! (bij twijfel of vragen: neem contact op met Etienne).

Noteer nu al op je kalender…

Zondag 8 september
Vanaf 14.00 uur…

grote startactiviteit
voor iedereen!
Plaats: ksj-kaj lokaal achter de kerk

