ACTIVITEITENKRANT
Juli-augustus 2016
Vakantie!
Na een bijzonder natte junimaand en een
stresserende examenperiode, zullen de komende
twee manden zeker wat verpozing bieden.
Alhoewel: voor onze leden die meegaan op kamp:
we hebben de nodige vitamientjes voor jullie
klaarliggen om ervoor te zorgen dat jullie helemaal
in een gepaste vakantiestemming komen. Het is dan
aan jou om er in deze dagen iets van te maken en
samen met ons voluit te genieten van de zomerse
natuur.
Sportliefhebbers of sportieve liefhebbers (wat een
gekke woordspeling) zullen de komende periode hun
hartje doen sneller slaan: een rondje Europees
voetbal, een rondje van Frankrijk, een rondje
Olympische spelen, maar voor dat alles… begint óns
rondje kamp!
Voor het overige zetten ook wij onze activiteiten in
juli en augustus op een lager pitje. Vakantie, weet je
wel, ook voor leiding.
In augustus doen we nog enkele leuke activiteiten en
dan nemen we een héééle grote aanloop naar een
nieuw werkjaar, dat begint met een super geweldige
startactiviteit op 18 september.
Maar daarover later meer.
Tot straks, op dat mega coole kamp van ons!

ACTIVITEITEN
Maandag 11 juli, 13.00 uur
Aanvang jaarlijks kamp.
We vertrekken met de fiets: samenkomst aan het
lokaal om 13.00 uur.
Terugkomst: donderdag 21 juli omstreeks 17.00 uur.
Boterhammetjes en drinken meenemen voor
onderweg.
Vrijdag 12 augustus, 18.00 uur lokaal
BBQ
Super gezellig en niet te versmaden, onze - zeg maar
jaarlijkse - BBQ. Wij zorgen voor de BBQ, de
houtskool, de groentjes en een glaasje fris. Iedereen
brengt zelf zijn / haar vlees mee voor op de BBQ.
Aansluitend:
Omstreeks 20.30 uur zijn ook alle ouders en andere
belangstellenden welkom, want dan voorzien we een
diavoorstelling, waarbij we alle foto’s van het kamp
projecteren en iedereen nog even voluit kan
nagenieten van zijn / haar belevenissen.

www.kaj-ksa-vostert.be
Vrijdag 19 augustus, 20.00 uur - lokaal
Bierdegustatie.
Deze activiteit is bedoeld voor iedereen vanaf 17
jaar. Ook niet- leden zijn hierop welkom.
Dit is géén drinkavond. Er worden verschillende
soorten bier geproefd en daarbij wordt ook iets
verteld over de bijzonere kenmerken, de herkomst,
de gisting, enz.
Zaterdag 20 augustus, 14.00 uur - Bree
Stadspel
Samenkomst op het Vrijthof te Bree (tussen kerk en
oud- stadhuis). Onze kaj- leiding heeft dan een mooi
stadspel voor jullie op het programma staan.

Zondag 18
september
om 14.00 uur:

Startactiviteit

voor
iedereen!
(B)engels:
Ook voor onze (B)engels begint het nieuwe
werkjaar op zondag 18 september. We
verwachten jullie ook dan aan ons lokaal om
14.00 uur!

Verjaardagen van juli en augustus:

Onze leidingploeg

03 juli: Hamers Anse
04 juli: Vandyck Arwen
09 juli: Van Kevelaer Sofie
14 juli: Delissen fedde
25 juli: Van den Eynden Babs
02 aug. Schwillens Britt
08 aug.: Droushoudt Seppe

De leiding bij de (B)engels ziet eruit als volgt:
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22
Erna Dorien, Berkenlaan 32
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen
Schwillens Britt, Rozenlaan 15 (asp)
Weltjens Ann, Stukkenstraat 26 (asp)

Namens onze kaj-ksa: van harte proficiat!

Op kamp met onze kaj-ksa

- 0473 321439
- 089 472250
- 089 465467
- 011 794186
- 089 481711
- 089 466894

De leiding bij onze ksa- groep is in handen van:
Essers Stefan, Kanaallaan 41.1.1
Vrancken Stef, Watertorenstraat 19
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50

- 0497 933694
- 089 461315
- 089 467696

De leiding van onze kaj berust voortaan bij:
Schouteden Rod, Weegbreestraat 8
- 089 473788
Delissen Fedde, Klein Rozenlaan26 (asp) - 0472 053329
Kunnen Jordy, Gruitroderkiezel 164 (asp) - 089 76 34 73
Volwassen begeleiding:
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49

- 089 462971

Proost:
Clijsters René, Vaesstraat 10

- 089 463450

10 dagen van dolle pret voor onze leden in elkaar gezet
Iedereen heeft ondertussen ons kampboekje al ontvangen. Nog even herinneren: we vertrekken met de hele
groep aan ons lokaal op maandag 11 juli, omstreeks 13.00 uur. Zorg dat jouw stalen ros helemaal in orde is,
want we maken er een leuke fietstocht van (fietsroutenetwerk). Voorzie
boterhammetjes en drinken voor onderweg.
Terugkomen doen we op donderdag 21 juli (vertrek op de kampplaats rond de
middag), omstreeks 17.00 uur zijn we terug aan het lokaal.
Als je meegaat op kamp, denk er aan dat jouw bijdrage (€215) uiterlijk 01 juli in ons
bezit moet zijn.
Deze prijs is all in: verblijf, maaltijden, uitstappen, traktaties, enz.

Ons jaarlijks kamp is - telkens weer - iets om naar uit te kijken en super geweldig om mee te maken.

Vakantie…
Het woord stamt uit het Latijns: vacatio /
vacare. Vakantie wil eigenlijk zeggen: datgene
wat je normaal elke dag, elke week… doet,
even aan de kant schuiven en genieten van je
vrije tijd. Je eens lekker laten gaan en
gedurende een bepaalde periode goed
ontspannen, heerlijk genieten, doen wat je graag doet of wil doen, weg uit de
dagelijkse sleur.
Vakantie is nog redelijk nieuw: pas in de tweede helft van de 20ste eeuw deed het woord hier zijn intrede en
werd een vakantieweek (5 dagen) algemeen ingevoerd. Vandaag is vakantie een begrip geworden waar ieder
mens bij het begin van de zomer vol verwachting naar uitkijkt.
Wij wensen iedereen dan ook van harte een welverdiende, leuke en
onvergetelijke vakantie toe. Thuis of even weg, bij familie, vrienden,
even de grens over… of nét dát tikketje méér…

Van harte een fijne vakantie voor iedereen!

