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Activiteiten

Zon in zicht,
Lekker warm weertje vandaag. De prille lentezon
doet me nog nagenieten van deze mooie dag en ook
de komende dagen voorspelt “onze Frank” nog mooi
weer.
Afgelopen weken hebben we niet te klagen gehad
van de zon, benieuwd wat de zomer brengen zal. Als
dit weer zich doorzet dan krijgen we een zomer om
van te dromen. Met ons (B)engelskamp in het
verschiet en in het vooruitzicht van ons groot kamp
in juli/augustus voel ik me al helemaal in mijn
nopjes: ik kijk er nu al naar uit.
Als de zon schijn, dan zijn de mensen opgewekt.
Iedereen trekt naar buiten, de natuur in. We zoeken
verfrissing in en aan het water… de zon maakt
mensen blij. Ze bloeien open. Een stralend zonnetje
doet de mensen léven.
Binnenkort is het weer Pasen!
Of wij de ware betekenis ervan te pakken hebben,
blijft een open vraag, Pasen is niet alleen een
kerkelijke feestdag maar een feestdag voor de hele
kerkgemeenschap en voor elk individu ervan.
Het paasfeest is de pijler van ons geloof.
Ook al wordt dat geloof dikwijls aangetast en
afgebrokkeld door twijfels, milieu-invloeden of
onverschilligheid.
We wensen je met Pasen een fantastisch paasei toe,
zo eentje waar je een heel jaar lang van kan snoepen,
dat je kan delen met anderen en waarin je Pasen kan
ontdekken in je vriendschap met die anderen en met
God.
Laat de zon nog wat schijnen in jezelf, in onze fijne
groep… zo stralen we nog wat zon uit naar de
anderen die het kunnen gebruiken. Het gaat er
niet overal even fleurig aan toe. En toch, het is
zo belangrijk: genieten van het leven. Genieten van
het gevoel goed bezig te zijn, genieten in onze kajksj.
Zalig Paasfeest.
Cet.

Het is eenvoudiger tien liederen
over vriendschap te zingen
Dan één kleine daad
van vriendschap te stellen.

Vrijdag 04 april, 19.30
Bevrijd Stefan
Een avondje waarin een goede tactiek van groot
belang is om het spel tot een goed einde te brengen.
Vrijdag 11 april, 19.30
De mijne is de grootste
Wat je allemaal al niet moet doen om jezelf te
bewijzen. Maar aan het einde van deze avond zullen
we het weten: Curieus… wie heeft er nu de grootste?
Vrijdag 18 april, 19.30
Quid pro quo...
Je zal van minder wakker liggen, maar zeker niet van
het taalgebruik. De Arabische betekenis (of toch
niet) is verrassend. Maar dat merk je deze avond wel.
Zondag 20 april, 08.15 uur
Paasontbijt.
In de uitnodiging die onze leden afgelopen week
ontvingen stond een foutieve datum (6 april) voor ons
paasontbijt.
Ons paasontbijt gaat door op zondag 20 april en is
bedoeld voor al onze leden (vanaf geboortejaar 2004
of ouder). Aanvang 08.15 uur in ons lokaal.
Deelnemen is gratis, inschrijven voor 14 april is
noodzakelijk.
Na het ontbijt nemen we deel aan de paasviering in
de kerk.
Vrijdag 25 april, 19.30 uur
Volleybaltornooi
Helemaal op maat van je eigen kunnen. We spelen
bovendien op eigen terrein. Ook benieuwd wat het
wordt? Dan is dit niet te missen. Sportieve kledij is
gewenst.
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
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50 - 089 467696
Proost:
Clijsters René, Vaesstraat 10

- 089 463450

Opgelet:

Zondag 06 april, 14.00 uur: Boerenspel.
De konijnen komen in de verdrukking en het is onze
opdracht om hun groenten en andere smaakmakertjes
ten volle te beschermen.

Op Paaszondag 20 april is er in de namiddag
géén activiteit.
Let wel: inschrijven voor ons Paasontbijt kan tot
uiterlijk 14 april!
Verjaardag van de maand:
Van den Eynden Tibo 25 april

Zondag 6 april, 14.00 uur:
Het grote vakantiespel.

Van harte gefeliciteerd met je verjaardag !

Doki Fun Festival !
Op zaterdag 3 mei nemen we met alle (B)engels en Speelvogels,
deel aan het Doki Fun Festival.
Deze activiteit duurt de hele dag: vanaf 09.00 uur ’s morgens tot 17.00
uur ’s avonds. Als je meedoet dan moet je aan mama vragen of ze een
stevig lunchpakket voor je wil klaarmaken. Vandaag beleef je immers
een kei toffe en bijzonder actieve speeldag om nooit meer te vergeten!
Let wel: zondag 4 mei is er géén activiteit!

16 – 18 mei
Op kamp met onze (B)engels !
Op vrijdag, zaterdag en zondag 16 – 18 mei gaan we met de
(B)engels op kamp in de bossen van Dorne.
Daar hebben we midden in de bossen een geweldig toffe
kampplaats gevonden waar we twee dagen blijven overnachten en
natuurlijk… kei-veel plezier gaan beleven!
Alle (B)engels hebben ondertussen een apart forldertje en
inschrijfstrookje ontvangen.
Denk eraan dat je voor 5 mei bent ingeschreven.

Op kamp naar Comblain au pont
Comblain au pont is een klein stadje van ruim 5000 inwoners,
gelegen in de provincie Luik.
De Ourthe stroomt op nauwelijks 200 meter van de stadskern en de natuur is hier top. Met twee rivieren in
onze nabijheid is een rivierentocht, al dan niet per kano, zeker één van onze activiteiten.
Onze kampplaats, uitgerust met douches, stapelbedjes, ingerichte keuken, een oergezellige zithoek met open
haard, een daglokaal en een zee van ruimte om te spelen en te avonturieren, staat garant voor opnieuw tien
onvergetelijke dagen van ongeremd plezier.
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. Einde juni, begin juli krijgt
iedereen van ons nog een kampboekje met alle nuttige informatie. Ondertussen adviseren we 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!

