ACTIVITEITENKRANT
www.kaj-ksjvostert.be

maart 2015
Dag,
Veel mensen verdragen geen nuancering. Je
staat aan hun kant; deelt hun mening.
Maar als je hen er durft op te wijzen dat ze dit
of dat toch dit niet mogen vergeten en ook
daarmee moeten rekening houden, dan word je
in het andere kamp geduwd, en hoor je hier
eigenlijk niet meer thuis.
In het oude Israël was het de gewoonte om
jaarlijks een bok de woestijn in te sturen, die
dan beladen werd met de zonden van het volk.
Hij werd de schuldige van alle kwaad.
Ook nu zoeken we individueel of collectief nog
vaak naar een zondebok. Zijn naam is heel kort:
ze.
Ze hebben het weer eens gedaan.
Ze zijn de oorzaak van alle moeilijkheden. Maar
als men zijn oor te luisteren legt, dan behoren ze
tot alle mogelijke groepen, rangen en standen ...
Ze, dat is de hele mensheid.
Wordt er niet te gemakkelijk geoordeeld en
veroordeeld? Vaak worden mensen en groepen
schuldig bevonden op grond van al te geringe
kennis van de feiten. Het komt er dus op aan
goed te luisteren. Luisteren dan in de diepe en
brede betekenis van het woord. Tussen vele
groepen en volkeren is er een dovenmansgesprek en dat is vaak de oorzaak dat
moeilijkheden en conflicten niet worden
opgelost. Dat geldt niet enkel voor het
wereldgebeuren, maar geldt evenzeer in en voor
onze naaste omgeving.
Het is in ieders belang dat we steeds proberen
om goed naar elkaar te luisteren en open te
spreken en er niet altijd en onmiddellijk een
zondebok gezocht moet worden. In het luisteren
naar elkaar groeit veel wijsheid.
Van 6 tot 13 februari was het de Vlaamse week
tegen pesten.
Heb je al eens gepest? Word je gepest? Word je
vriend of vriendin gepest? Blijf er niet mee
zitten, maar praat erover! Zo kunnen we er
samen iets aan DOEN!
Pesten is afschuwelijk en hoort niet thuis in
onze samenleving. Als je merkt dat iemand
gepest wordt, stap dan naar je leiding,
leerkracht, ouders of vertrouwenspersoon.
Alleen zo maken wij onze wereld verdraagzaam
en dat… is goed voor iedereen!

A c t i v i t e i t e n kaj-ksj
Vrijdag 06 maart, 19.30
Dit is géén quiz…
Tja… wat het dan wél is, dat merk je dan wel. Laat
je dus maar weer eens verrassen. Maar een quiz is
het zeker niet!
Vrijdag 13 maart, 19.30
Stellingenspel
De stellingen worden opgesteld, posities worden
ingenomen en dan, dan breekt een verbale strijd los
en reiken we oplossingen aan die naar ons oordeel
simpel en doeltreffend zijn. Met onze ideeën
maken we de wereld een stuk beter!
Vrijdag 20 maart, 19.30
Stefs rugzak
De rugzak van Stef heeft meerdere vakken, het ene
al wat meer verborgen dan het andere. Wat hij
hieruit tevoorschijn tovert doet ook ons wel eens
verbazen. Benieuwd?
vrijdag 27 maart, 19.30
Bosspel
Avonturen moet je beleven en dat is vanavond niet
anders. Zorg voor aangepaste kledij (zaklamp) en
leef je nog eens uit!

Ja ja… we zitten we al in maart. Vonden jullie het
vorige maand ook zo leuk? Wij alvast wel.
Hieronder zie je de activiteiten voor de komende
superzalige maand
Zondag 08 maart, 14.00 uur:

Beestenestafette
Wat een moeilijk woord… en dat om de gekste
beestenstreken te verzinnen en na te spelen! Het
wordt alweer een supergezellige sportieve en
speelse namiddag!
Zondag 22 maart, 14.00 uur:

Circus!
Wel wel wel… je leest het goed: het is circus op de
Vostert, in- en om ons lokaal beleef je vandaag de
leukste circusspelen. We stellen jouw behendig zijn
op de proef en het wordt weer een keitoffe middag!

we op kamp of met de groep op pad gaan, dan
willen we toch graag laten zien dat we bij elkaar
horen. Mooi… toch!
Dit weekend is dus pasweekend. Betalen, dat kan
bij levering (einde maart).

Paskoffer
Beste ouders,
Op vrijdag 6- en zondag 8 maart hebben we de
paskoffer van de ksj-shop in ons lokaal. Op die
dag kan iedereen die dat wil een leuk ksj- hemd
en of sjaaltje passen en bestellen. Het is immers
altijd veel fijner als we kunnen laten zien dat we
samen één groep vormen!
Bij uitzondering geven we ruim 25% korting op
de aankoop van een hemd. Normale prijs: is 21
euro. Enkel en alleen tijdens dit weekend is dat
15 euro. Vooral voor de leden die meegaan op
kamp: dit is jullie moment! Vanaf volgende
maand rekenen we immers de volledige prijs
aan. We willen niemand verplichten, maar als

De verjaardagen van deze maand:
Essers Stefan
Vrancken Stef
Schouteden Rod
Vankevelaer Gert
Beenders Lien
Dewit Rube

03 maart
09 maart
24 maart
27 maart
29 maart
31 maart

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag !

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

08 – 10 mei: op kamp met onze (B)engels…
Ons kamp in Dorne staat dit jaar helemaal
in het teken van de cowboys en de
indianen.
Zorg voor ravotterskleren, een pluim voor
op je hoofd en misschien word je wel een
echte indiaan of cowboy! Wij gaan er
alvast een avontuurlijk en keigoed kamp
van maken. Meer info volgt binnenkort!
Een stevig avonturen weekend

Vrijdag 01 tot en met zondag 03 mei: KNAVO… avonturenweekend voor 12 tot 15 jarigen.
Ben je tussen de 12 en de 14 jaar en hou je van avontuur?
Dan is dit iets voor jou. Beladen met een rugzak, gamel,
slaapzak en matje trekken we naar een grote weide om onze
tenten op te stellen (tentenkamp!). Vervolgens gaan we de
ene avontuurlijke uitdaging na de andere aan.
Als je wil meegaan… gewoon doen!!!
Vul dan onderstaand strookje in en bezorg het aan je leiding
voor 15 maart e.k. Je krijgt dan van ons alle info die nodig
is om je voor te bereiden op een fantastisch avontuur!

Dus: zeg niet nee en doe mee!
Als je inschrijft voor 20 maart, betaal je slechts 25 euro,
alles inbegrepen. Schrijf je later in, dan betaal je 30 euro!
Samenstelling leidersploeg

Naam en voornaam: ___________________________
Adres: ______________________________________
Neemt deel aan het avonturenweekend van ksj-Vostert.
Als bijdrage in de onkosten betaalt hij/zij € 25,Gelieve te betalen bij afgifte van deze strook (voor 20
maart = €25, daarna €30). Nadat je bent ingeschreven
krijg je van ons t.z.t. alle info om er een fantastische
belevenis van te maken.
Zeg niet nee… Doe mee !

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49
- 089 462971
Essers Stefan, Teelestraat 21
- 0497 933694
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95
- 0473 321439
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
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen - 011 794186
Proost:
Clijsters René, Vaesstraat 10

- 089 463450

