ACTIVITEITENKRANT
April 2017

www.kaj-ksavostert.be

Kijk,
nu voel ik me plots niet meer alleen.
Eerst dacht ik, zwijg maar, want de massa is tegen je.
En dan, dan komt die vrouw… ze was niet beschaamd
om te laten zien dat ze van Hem houdt.
Wij wel.
Wij durven dikwijls niet uitkomen voor onze liefde
voor iemand. Wij komen niet uit voor ons geloof.
Simon was anders dan Veronica.
Hij had eerst nog een stootje in de rug nodig.
Eigenlijk was hij dus iets menselijker, of onmenselijker, hoe heet dat?
Mensen helpen niet graag.
Vroeger niet, nu nog niet.
Ze zien niet graag de nood van de anderen. Ze zeggen
dat dat hun eigen schuld is, dat iedereen maar zijn
eigen zaakjes moet opknappen. Ze kijken alleen naar
zichzelf; anderen tellen niet mee.
Zal dat ooit veranderen?
Zal Hij met zijn lijden en leven iets kunnen
veranderen aan de mensen? Maakt Hij het leven echt
anders? Menselijker? Zal er ooit een tijd komen dat je
zo maar uit je nood geholpen wordt zonder dat je
erom moet smeken?
Heeft Hij niet gezegd dat nooit verloren zal gaan wat
je voor een evennaaste doet?
Uit: “Dag God, je bent mijn vriend”.
Tekst uit ons passiespel, maart 1978.
cet.

Activiteiten

Vrijdag 28 april, 19.30 uur
Vlaamse kermis…
Zoals iedereen weet organiseren we elk jaar onze
Pinksterfeesten. Bij onze Pinksterfeesten hoort
natuurlijk ook de Vlaamse kermis. We gaan hiervoor
bijeen zitten om enkele nieuwe kermis attracties te
maken.

kaj +18
Zaterdag 1 april, 09.00 uur
Olmense Zoo
Iedereen brengt een lunchpakket mee en 12,50 euro als
deelname in de onkosten. Vandaag brengen we een
bezoek aan de Olmense Zoo. De terugkomst is voorzien
omstreeks 17.00 uur.
Zaterdag 15 april, 19u30
Hemels goud.
Aan dit magnifieke bosspel is maandenlang gewerkt.
Het beloofd dan ook een topper te worden! Trek je
vuile kleren aan en vergeet je grijze hersenmassa niet
mee te nemen. Beiden zijn nodig om het hemelse
goud te verdienen (zaklamp niet vergeten).
Zondag 16 april, 09.30
Paasontbijt
Iedereen is welkom op ons jaarlijks paasontbijt (zie
verder).
Zaterdag 22 april, 15.00
Op Bocholtse grond
Met deze activiteit gaan we andere gronden verkennen!
Verheugd als we zijn, staat er ons een leuke namiddag
met onze vrienden van KAJ Bocholt te wachten (einde
omstreeks 18.00 uur)

Vrijdag 07 april, 19.30
Filmavond
We bieden een stevig filmaanbod, maar wie heeft de
beste argumenten om iedereen aan zijn- of haar kant te
krijgen?
Vrijdag 14 april, 19.30
1, 2, 3 piano…
Iedereen kent nog die leuke spelletjes van de lagere
school tijdens de speeltijd. Vandaag halen we die nog
eens vanonder het stof.

Zaterdag 29 april, 10.00 uur
Info voor schoolverlaters en jobstudenten
Over enkele maanden: einde schooljaar en op zoek naar
werk. Wat zijn de valkuilen? Wat zijn jouw rechten en
plichten?
Of… je gaat aan de slag als jobstudent. Wat zijn de
regels, hoe voorkom je misbruiken, wat mag, en wat
niet? Deze activiteit staat open voor iedereen.

Zondag 16 april, 09.30
Paasontbijt
Iedereen is welkom op ons jaarlijks paasontbijt (zie
verder).
Vrijdag 21 april, 19.30 uur
Honkbal
We spelen honkbal op ons graspleintje. Vergeet niet om
kleren aan te trekken die vuil mogen worden. je weet
nooit of er een onverwachte wending in het spel komt.

Gratis voor leden.
Ouders of gezinsleden vanaf 12 jaar betalen € 6 p.p.
Kinderen tot 12 jaar betalen € 3.
Wie wenst deel te nemen: graag uiterlijk 10 april
inschrijven bij iemand van de leiding (zie strookje).
Ons ontbijt begint om 08.15 uur. Om 09.30 uur gaan
we met z’n allen naar de paasviering in de kerk,
daarna komen we terug samen in ons lokaal om te
zien of de paashaas ook is langs geweest

Ons jaarlijkse paasontbijt:

Onze
(B)engels
Elke twee weken,
op zondagmiddag
van 14.00 uur tot
16.00 uur, maken
we plezier zoals
niemand anders
dat kan. Benieuwd wat we deze maand weer allemaal
gaan doen? Lees dan maar vlug verder….
Zondag 02 april
Met de paashaas in het bos.
Ook voor onze (B)engels hebben we een leuk bosspel
klaar staan (ravotterskledij!)
Zondag 16 april, 19.30
Paasontbijt
Iedereen welkom op ons paasontbijt (zie voorkant).
Vrijdag 28 april: op kamp met de (B)engels!
Iedereen heeft ondertussen ons kampboekje gekregen
en dus… Inschrijven maar voor ons (B)engelskamp in
Dorne! Want het wordt “beestig goed”!
Samenkomst aan ons lokaal om 18.30 uur.

Onze leidingploeg
De leiding bij de (B)engels ziet eruit als volgt:
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95
- 0473 321439
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22
- 089 472250
Erna Dorien, Berkenlaan 32
- 089 465467
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen - 011 794186
Weltjens Ann, Stukkenstraat 26 (asp)
- 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
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen
De leiding van onze kaj berust bij:

- 0497 933694
- 089 461315
- 089 467696
- 011 794186

Schouteden Rod, Weegbreestraat 8
Delissen Fedde, Klein Rozenlaan26
Kunnen Jordy, Gruitroderkiezel 164
Kunnen Roy, Gruitroderkiezel 164 (asp)
Volwassen begeleiding:

- 089 473788
- 0472 053329
- 089 763473
- 089 763473

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49
Proost:
Clijsters René, Vaesstraat 10

- 089 462971
- 089 463450

Verjaardag van deze maand:
Phillips Ben

20 april

Van harte gefeliciteerd
met je verjaardag!

DAG VAN DE JEUGDRAAD
Op 29 april
Jongeren die wensen deel te nemen
kunnen contact opnemen met Jordy.

Paasontbijt
16 april
I n s c h r i j f s t r o o k j e.
Naam: ________________________
Adres: ________________________
Neemt deel aan het paasontbijt en
betaalt hiervoor:

Lid kaj-ksa (aantal deelnemers) = _____
Ouder = €6 per persoon

= _____

Plus 12 jaar = €6 per persoon = _____
Min 12 jaar = €3 per persoon = _____
Te betalen = € _____
(afgeven uiterlijk 10 april bij de leiding)
Voor leden (=gratis deelname): enkel het
aantal invullen.

