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Vakantie! 
 

Je zal er wel naar uitgekeken hebben, wie niet 
trouwens… voor wie naar school gaat is het nu twee 
maanden lekker niksen of, voor wie werkt is het 
uitkijken naar een ontspannen vakantie: beetje 
tuinieren, klusje die zijn blijven liggen, korte uitjes of 
misschien toch even wat langer van huis. Vakantie 
brengt verademing voor iedereen, ook al blijf je 
ontspannen (ont-stressen) thuis.  
Ook voor onze ksj-kaj gaat een en ander op een lager 
pitje, tenminste, voor wie thuisblijft. Naar jaarlijkse 
gewoonte plannen we nog een leuke daguitfietstocht 
(leuk woordje) en voor de echte avonturiers staat de 
uitdaging van ons jaarlijks kamp voor de deur. Ons 
kampprogramma is ondertussen helemaal en tot in 
detail uitgewerkt en wij zijn er klaar voor om er weer 
helemaal voor te gaan. 
Ons kampblaadje voor tien dagen leute, pret, spanning 
en avontuur, hebben jullie ondertussen allemaal 
ontvangen en hopelijk brengen de kriebels al jullie 
zintuigen in beweging en kijk je met ons uit naar een 
flinke brok “stevig ertussenuit”. Denk erom dat je 
uiterlijk 25 juli je inschrijving voor ons spetterend 
kamp in orde hebt gebracht. 
Ons volgende activiteitenkrantje verschijnt begin 
september, want ook onze leiding wil graag even ont-
stressen.   
Dit krantje sleept je door twee vakantiemaanden heen 
om straks weer aan een nieuw werkjaar te beginnen. 
Zorg ervoor dat je niet stomweg thuis jezelf (heu… of 
een ander…?) zit te vervelen maar doe jezelf een 
plezier en kies voor een bewogen kampavontuur. 
Veel vakantie plezier en tot op kamp… of later! 
 

leiding KAJ 
Etienne. 

ACTIVITEITEN 
 

Donderdag 24 juli, 13.00 uur 
Daguitfietstocht 

We trekken er met de fiets op uit: samenkomst aan 
het lokaal om 13.00 uur, terugkomst omstreeks 
18.30 uur. Boterhammetjes en drinken meenemen 
voor de hele dag. Je zwemgerief en bijbehorende 
afdroogdinges niet vergeten (breng maar een grote 
badhanddoek mee, want bij mooi weer kan je 
heerlijk zonnen op het strand). 

 
Voor deze dag vragen we een kleine bijdrage in de 
onkosten van 5 euro. 
Zorg ervoor dat je fiets in orde is. 
Let wel: deze activiteit gaat enkel door als het mooi 
(zwem)weer is. Als de zon het laat afweten gaat 
deze activiteit niet door en is er ook géén 
vervangactiviteit. 
 

Vrijdag 01 augustus, 18.00 uur lokaal 
Start jaarlijks kamp 

Ons kamp is het hoogtepunt van ons werkjaar! 
Van 01 tot en met 10 augustus vertoeven we op 
kamp in de provincie Luik, waar we in het gebied 
van de Condroz, aanleunend tegen onze Ardennen, 
tien dagen boordevol spanning en avontuur zullen 
beleven. Iedereen heeft ondertussen alle kampinfo 
gekregen. Inschrijven voor ons kamp kan nog tot 
25 juli. Gewoon doen, omdat er 1000 goeie redenen 
zijn om op kamp te gaan 

 
 

Zaterdag 16 augustus, hele dag 
Klusjes rondom ons lokaal 

We doen een oproep aan iedereen om mee de 
handen uit de mouwen te steken. We beginnen al in 
de voormiddag om 10.00 uur. Mocht je dan belet 
zijn, probeer dan om namiddag nog aanwezig te 
zijn. Vandaag gaan we rondom ons lokaal het 
onkruid verwijderen en e.e.a. opruimen zodat alles 
er weer netjes uitziet bij de start van het nieuwe 
werkjaar in september. 
 
Noteer ook: 
 

Vrijdag 5 september, 18.30 uur 
BBQ 

We sluiten ons werkjaar af met een BBQ (aanvang 
18.30 uur gevolgd door een diavoorstelling van ons 
kamp in Comblain au Pont (20.30uur). Meer info 
volgt nog. 
 



 

Aardig om te weten… 
 

   Zondag 14 september 

     14.00 uur: voor iedereen ! 

  Startactiviteit ! 
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Het hoogtepunt van het jaar, het kamp… 
 

Alvast enkele redenen om zeker mee te gaan op kamp! 
 

omdat er toch niets anders te doen is in de vakantie… 
 

• Om veel plezier te maken 

• om te leren afwassen 

• om te vermageren 

• om vol schrammen en blauwe plekken te staan 

• om te bibberen onder een ijskoude douche 

• om liedjes te zingen  

• om te zien hoe de leiders zich belachelijk 

maken tijdens de toneeltjes 

• om te verdikken 

• om het beest uit te hangen 

• om sterren te tellen 

• om brieven te schrijven naar de mit, die 

in een huis met een blauwe deur woont 

• om door de modder te kruipen 

• om de leiders te pesten 

• om je mama en papa toch stiekem een 

beetje te missen 

• om minstens 1 sok kwijt te spelen 

• om veel te veel te babbelen 

• om 10 dagen lang het lekkerste eten van de hele wereld te krijgen 

• om te spelen, te spelen en nog eens te spelen 

• omdat er 1000 goeie redenen zijn om op kamp te gaan 

 

Verjaardagen van juli en augustus: 
 

 03 juli:  Hamers Anse 
03 juli:  Van den Eynden Toke 
09 juli:  Van Kevelaer Sofie 
25 juli:  Van den Eynden Babs 
27 juli:  Renckens Barbara 
02 aug.  Schwillens Britt 
06 aug.: Meyssen Cliff 
06 aug.: Talbi Wiam 
18 aug.: Heynen Britt 
24 aug.: Drees Jordy 

 

Namens onze kaj-ksj: van harte proficiat! 
 

Samenstelling leidersploeg 
 

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49  - 089 462971 

Essers Stefan, Teelestraat 21  - 0497 933694 

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 

 


