ACTIVITEITENKRANT
Januari 2016
Dag …
Het oude jaar zit erop en – zoals altijd – blijft het weer
leuk om te doen: de nieuwjaarswens.
Ik onderscheid de warme en de koude wens.
De koude wens is op te delen in de diepvrieswens en de
kwakkel wens. De diepvrieswens is de volstrekt
contactloze. Op verre afstand en niet meer dan: “nog de
beste wensen allemaal”… en net als je je klaarmaakt
om te kussen, is de vogel gevlogen.
De kwakkel wens is een slap handje waarbij bv. de
vrouwelijke wensgenoot ernstig achterover helt om te
voorkomen dat je alsnog gaat kussen, terwijl je
eigenlijk van te voren al weet dat je dit bij de
betreffende persoon absoluut niet wil doen. Bij geen
enkele gelegenheid en dus ook niet met nieuwjaar.
De andere mogelijkheid is de warme wens.
De warme wens kan je weer onderscheiden in de kille
en de warme kus. De kille kus is simpel. De wangen
schurken zich net tegen elkaar aan en de kus is een
smak in de loze ruimte. Mwaa Mwaa Mwaa (meestal
drie keer). Zoals ook celebs het gewend zijn onderling
te doen. De andere kus is de warme kus.
De warme kus is mijn absolute favoriet. Het zijn toch
vaak de leuke dames, oud en jong, knap en lelijk, dik
en dun, zwart en wit, die je 3 warme kussen geven. En
ook nog eens zacht over je rug of schouder strijken.
Zullen we volgend jaar afspreken de koude wens en de
kille kus maar achterwege te laten? Dan wordt 2016
een topjaar.
Cet.

ACTIVITEITEN
Vrijdag 08 januari, 19.30 uur:
Nieuwjaarsreceptie
Een hapje en een drankje, onze beste wensen en de
laatste nieuwsjes zorgen voor een gezellig avondje.
Tot dan!
Vrijdag 15 januari 19.30 uur:
Blindelings vertrouwen
Je zou van minder wakker liggen, maar als je op
elkaar vertrouwt dan is vriendschap erg dichtbij.
Vrijdag 22 januari 19.15 uur
Schaatsen in Maaseik
Als je zelf schaatsen hebt, dan breng je die natuurlijk
ook mee. Zorg voor aangepaste kledij en vergeet je
handschoenen niet. Als bijdrage in de onkosten
vragen we 2,50 euro. Denk eraan: samenkomst om
19.15 uur aan ons lokaal.

www.kaj-ksavostert.be
Vrijdag 29 januari, 19.30 uur
Spannend, leuk en griezelig kampvuurverhaaltje
Bovenstaande hoeft verder geen uitleg.
Na afloop zetten we alles klaar voor ons jaarlijks…
Zaterdag 30 januari vanaf 18.00 uur
Kaas en wijnavondje
De traditie getrouw organiseren we ook nu weer ons
jaarlijkse kaas- en wijnavondje in ons lokaal.
Iedereen is van harte welkom!

Onze leidersploeg.
Van 22- tot 29 november konden Jordy Kunnen en
Fedde Delissen een hele week in Oostende hun beste
beentje voorzetten om het reilen en zeilen van onze
jongerenbeweging te ervaren. Een week op kaj
anima-tor cursus was voor beiden een niet te missen
ervaring.
Britt Schwillens en Ann Weltjens gingen tijdens een
kerstverlof een week op ksa- animatorcursus in
Hasselt, en ook zij kwamen met een schat aan
ervaring en belevenissen terug.
Vier jongeren die als leiding nu aan hun stage
kunnen beginnen… we kijken ernaar uit om hen aan
het werk te zien in onze kaj en ksa!
En daarmee worden de taken binnen onze leiding in
de toekomst ook een beetje aangepast.
In onze volgende activiteitenkrant komen we hier
uitgebreid op terug.
Data om te noteren… vers van de pers…
Op kamp met onze (B)engels!
Van 5 tot 8 mei (weekend van Hemelvaart) gaan we
gedurende vier dagen (drie overnachtingen) met onze
(B)engels op kamp. Helemaal aan de andere kant van
de wereld, in Rotem!
Noteer alvast de datum, we vertellen jullie
binnenkort veel meer over ons komende
(B)engelskamp.
---===oooOooo===--Op woensdag namiddag, 24 februari, organiseren we een
bijzondere activiteit voor al onze leden van ksa en kaj en
belangstellende jongeren.
We hebben dan een bijzondere gast in ons midden: Jose Hildo.
Jose komt uit Colombia en is één week te gast in Bree. Deze
namiddag willen we met hem ervaringen uitwisselen, in het
bijzonder over de wijze waarop jongeren hier en ginderver in
het leven staan. Jose is Spaanssprekend en daarom voorzien we
ook in een tolk. Een activiteit om niet te missen!

kaj – ksa
vostert

kaj-ksa vostert NODIGT UIT …
Onze jaarlijkse Kaas- & Wijnavond komt er weer aan: op zaterdag 30 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 22 januari op huisbezoek. Mocht u toevallig afwezig zijn, dan kunt u
tot vrijdag 22 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 ksa 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 . . .
___________________________________________________________________________

iedereen zien dat je deel uitmaakt van onze toffe
vriendengroep.

Zondag 10 januari zetten we het nieuwe jaar met
onze (B)engels 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 24 januari
staat onze leiding
weer paraat: dan
hebben we voor onze
(B)engels weer een
super mooie spelnamiddag klaarliggen. Zorg dat je
erbij bent!
Niet vergeten: we vragen onze leden om hun sjaaltje
aan te doen als zij naar de activiteiten komen. Zo kan

Verjaardagen in januari:
08 januari:
Leurs Kevin
15 januari:
Maud Lemmens
16 januari:
Koen Eerlings
24 januari:
Sibe van den Eynden
21 januari:
Dirk Bonhomme
30 januari:
Bente Scheepers
Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe!
Samenstelling leidersploeg
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49
- 089 462971
Essers Stefan, Kanaallaan 41.1.1
- 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

