ACTIVITEITENKRANT
www.kaj-ksjvostert.be

Januari 2014
Dag !
Met deze eerste kalender van het nieuwe jaar
proberen we alvast om de toon te zetten voor weer
een nieuw jaar vol van goede voornemens en
verwachtingen.
De plannen die we in 2013 hebben uitgewerkt en in
gang gezet, willen we dit jaar nog meer “handen en
voeten geven”, helemaal op maat van ons kunnen en
met de slogan van dit werkjaar in gedachten, want
“Spek voor je bek” is onze menukaart aan
activiteiten naar jouw maat en daar willen we ook
voor gaan.
Onze kookpotten staan klaar, vol met ingrediënten en
de beste smaakmakers. Het is nu aan jullie om de
juiste mix aan vriendschap, inzet en warmte in te
brengen. Samen met jullie maken we er weer een
bewegingsvol én smaakvol werkjaar van.
Vandaar: “Blij dat jullie er weer bij zijn in 2014”!
Cet.

Aan iedereen onze beste wensen voor een
gezond en voorspoedig nieuw jaar !

Activiteiten
Vrijdag 03 januari, 19.30
Nieuwjaarsreceptie.
Onze leiding pleziert jullie vanavond met een
gezellig samenzijn, gespekt met lekkere hapjes en
smaakvolle drankjes naar ieders bekje.
Vrijdag 10 januari, 19.30
Sporthal…
We hebben de sporthal in Bree afgehuurd voor een
stevige avond vol sportplezier. Sportieve kledij en
schoeisel: zeker meebrengen!
Vrijdag 17 januari, 19.30
shetsjen
We fronsen onze wenkbrauwen en kijken vol
verwondering op naar de leiding die het toch
allemaal weer nét een ietsje beter weet… laat je
verrassen!
Vrijdag 24 januari, 19.30
Lokaal plezier
Na wat leuke animatie slaan we de handen in
elkaar en brengen we ons lokaal in orde voor ons
jaarlijkse kaas- en wijnavondje. Een leuke avond
met een bijzondere eindtoets!

Zaterdag 25 januari, vanaf 18.00 uur
Kaas- en wijnavondje.
Iedereen is van harte welkom op ons traditionele
kaas- en wijnavondje op de laatste zaterdag van
januari. We stellen uw aanwezigheid bijzonder op
prijs.
Vrijdag 31 januari, 19.00 uur
Schaatsen.
Als deelname in de onkosten vragen we voor deze
avond een bijdrage van 5 euro. Let op: we
vertrekken om 19.00 uur aan ons lokaal voor een
avondje schaatsplezier op de kunstijsbaan in
Hasselt (Wie zelf schaatsen heeft mag die
meebrengen).

Op kamp naar Comblain au pont
Comblain au pont is een klein stadje van ruim
5000 inwoners, gelegen in de provincie Luik.
Twee rivieren, de Amblève en de Ourthe stromen
hier bij elkaar. De Ourthe stroomt op nauwelijks
200 meter van de stadskern en draagt bij aan het
zeer mooie stadsbeeld enerzijds, terwijl de andere
oever van de stroom zich weerspiegelt in mooie
rotspartijen en landschappen.
De natuur is hier top en met deze twee rivieren in
onze nabijheid zit een avontuurlijke rivierentocht
met de kano er zeker in.
Onze
kampplaats
is
een
omgebouwd
voetballokaal, uitgerust met douches, stapelbedjes,
ingerichte keuken, een oergezellige zithoek met
open haard, een daglokaal en een zee van ruimte
om te spelen en te ravotten.
We vertrekken op kamp op vrijdag 01 augustus en
komen terug op zondag 10 augustus. Alle leden
vanaf de speelvogels (+10 jaar) kunnen mee op
kamp.
De kostprijs, all-in, voor 10 dagen leute en pret:
1 lid = €210; 2 leden zelfde gezin = €185pp; 3 of
meer leden zelfde gezin: €160pp
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 en kamp 2014.
Jouw deelname is definitief nadat wij een
voorschot van €25 hebben ontvangen.
We adviseren je om elke maand een klein bedrag
te sparen voor ons kamp (vrij bedrag naar keuze).
Het totale verschuldigde bedrag dient uiterlijk 15
juli in ons bezit te zijn. Meegaan? Doen gewoon!

kaj – ksj
vostert

kaj-ksj vostert NODIGT UIT …
Onze jaarlijkse Kaas- & Wijnavond komt er weer aan: op zaterdag 25 januari kan je opnieuw volop
genieten van de beste kazen, vergezeld van een goede wijn of aangepaste drank naar keuze, en
dat in ons supergezellig lokaal.
Om praktische redenen komen wij vóór 18 januari op huisbezoek. Mocht u toevallig afwezig zijn,
dan kunt u tot maandag 20 januari contact opnemen met iemand van onze leiding om u alsnog in
te schrijven.
Deelname volwassene is 12 euro; Leden betalen 10 euro en Kinderen betalen per levensjaar.
vb: familie Janssen wil 1x kaasbuffet volwassene, 1x lid ksj en 2x voor kinderen van 5 en 7 jaar. Zij betaalt 34 euro (12+10+5+7).

Ons trefpunt van gezelligheid en hartelijk vertoeven is gelegen achter de parochiekerk. U bent van
harte welkom vanaf 18.00 uur tot . . .
___________________________________________________________________________

Zondag 12 januari zetten we het nieuwe jaar met
onze (B)engels en speelvogels goed in. Met zijn
allen gaan we dan naar Kinderstad in Heerlen, waar
iedereen honderduit naar hartenlust kan spelen en
ravotten.
Vertrek aan ons lokaal om 11.00 uur, de terugkomst
is omsreeks 18.00 uur. Let wel: boterhammetjes en
drinken meenemen voor de hele dag!
Alleen de kinderen die vooraf hebben ingeschreven
kunnen mee!
Zondag 26 januari staat onze leiding weer paraat:
zowel voor de (B)engels en de Speelvogels hebben
wij vanaf 14.00 uur een super mooie spelnamiddag
voor jullie klaarliggen. Zorg dat je erbij bent!
Niet vergeten:
We vragen dat al onze leden voortaan hun sjaaltje
omdoen als zij naar de activiteiten komen. Zo kan je
aan iedereen laten zien dat je deel uitmaakt van onze
toffe vriendengroep.

Om te weten: Dorien, Maikel en Sibe zijn in de kerstvakantie een ganse week op animatorcursus geweest.
Ze moeten nog hun stage afmaken, maar we zijn blij dat
we hen nu al kunnen inschakelen op onze zondagse
activiteiten.

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
Meewerkend leiding
Erna Dorien, Berkenlaan 32
- 089 465467
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22
- 089 472250

467696

De verjaardagen van deze maand:
Lemmens Maud
Eerlings Koen
Bonhomme Dirk
Van den Eynden Sibe
Scheepers Bente

15.01
16.01
21.01
24.01
30.01

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag !

