ACTIVITEITENKRANT
juli-augustus 2018
Beste lezer,
Mmm lekker warm,
uitgeslapen en wel een
frisse nieuwe morgen
beginnen
met
een
heerlijk ontbijtje.
Goed gevoed beginnen
we met nog een rondje
sportief bezig zijn of
elkaar nog een stevige
uitdaging
voor
te
schotelen.
Vervolgens knallen wij
één of ander beekje
in, of misschien wel een badkuip, voor een fris zwemprogramma dat een van onze super lieve leiders voor
jou uit zijn hoedje heeft getoverd.
Helemaal klaar voor een nieuwe dag? Dan trekken we
onze wandelschoenen aan voor een spiegelbeeld
tocht (of iets wat daar op lijkt), richting het grote
onbekende oord.
Heerlijk ouderwets een ruilspel doen of wat dacht je
van een hindernissen parcours in het
bos. Liever een bekentocht of een
duik in het meer van DeSter?
Wie zal het zeggen.
Na afloop iedereen nat van het zweet
weer terug op het kampterrein om
daarna gewoon door te gaan met een
nog natter programma waarvan je van
tevoren niet zou weten dat het ook
maar bestaat: een soort capture the
flag watergevecht waarbij je elkaars fort moet
bestormen om andermans ballonnen kapot te maken,
verfrissend en actief.
Goed gemutst en boordenvol binnenpretjes zit ik
hier deze intro te schrijven, met de vingers
gekruist, wetend dat iedereen weer spetterende
dagen tegemoet gaat, hopend dat het lieve zonnetje
van de partij blijft en dat onze groeps- en andere
spelen bruisen van dat super geweldige
gevoel: we zijn op kamp!
Voor wie thuis blijft: we wensen iedereen
een prettige vakantie en… zorg ervoor dat
je batterijen weer goed zijn opgeladen
voor het nieuwe werkjaar.
Etienne.

www.kaj-ksavostert.be

ACTIVITEITEN
NIEUW werkjaar
Als we terug komen van ons jaarlijks kamp, weet
dan: in augustus plannen we geen activiteiten
wegens, heu, vakantie, herexamens, even op adem
komen, nog wat opknappen van dingetjes links en
rechts die zijn blijven liggen en nog zoiets…
Een beetje kalm aan, eerst wat lekker uitrusten en dan
ons weer opmaken voor weer een nieuw werkjaar in
september... dan starten we weer, 16 september, een
dag om niet te vergeten!
Verjaardagen van juli en augustus:
03 juli: Hamers Anse
04 juli: Vandyck Arwen
09 juli: Vankevelaer Sofie
12 juli: Haex Tiara
14 juli: Delissen Fedde
17 juli: De Munck Luna
18 juli: Gofflo Glenn
01 aug: Neel Stals
08 aug: Droushoudt Seppe
Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!
leiding (B)engels:
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95
Venzo Vossen, Damburgstraat 20, Boch. (asp)
Lindsey Droushoudt, Vostertstr. 63, (asp)
Yannick Jansen, Vostertstr. 66, (asp)
Aluna Walterus, Kipdorpstr. 27 (asp)

0473 321439
0477 754062
0475 238473
0472 874246
0493 583559

Leiding ksa
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50

011 79 41 86
089 47 22 50
089 46 76 96

Leiding kaj-18+
Jordy Kunnen, Gruitroderkiezel 164
Roy Kunnen, Gruitroderkiezel 164
Fedde Delissen, Klein Rozenlaan 26

0496 112352
0496 497081
0472 053329

Volwassen begeleiding:
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49

089 46 29 71

Prettige vakantie
voor iedereen

Hopelijk is iedereen weer present op onze
startactiviteit op zondag 16 september.
--- === ooo O ooo === ---

van 14 tot 23 juli

Alle leden hebben ondertussen ons kampboekje ontvangen.
Nog even herinneren: op zaterdag 14 juli vertrekken we om 14.00 uur aan ons lokaal
voor ons jaarlijkse zomerkamp, dit jaar naar Sint-Niklaas. Aan de leden die met ons
meegaan: het is ongeveer anderhalf uur rijden en we verwachten omstreeks 15.30
uur op onze kampplaats aan te komen.
Onze terugkomst is voorzien op maandag 23juli,
omstreeks 17.00 uur aan ons lokaal.

Voor onze (B)engels.
We vertrekken aan ons lokaal op zondag 15 juli om 14.00 uur (aankomst
kampplaats omstreeks 15.30 uur)
Op woensdag 18 juli is er bezoekdag vanaf 15.00 uur. Ouders en
belangstellende familieleden zijn dan welkom. Bij deze het verzoek om vooraf
kenbaar te maken met hoeveel mensen u komt. Onze (B)engels keren samen
met de ouders omstreeks 18.30 uur terug naar huis.
Noot: denk er aan om je kampbijdrage uiterlijk 30 juni te storten op ons rekening nr. BE78 8333 0797 7286
(kampeerkas kaj-Vostert) met vermelding van naam, voornaam en kamp 2018.
Voor iedereen: Niet vergeten: je (kids-id) identiteitskaart, medisch attest en je attest van de gemeente (beide
laatste formulieren dien je aan de leiding af te geven bij vertrek).
--- === ooo O ooo === ---

Noteer nu al op je kalender…

Zondag 16 september
Vanaf 14.00 uur…

grote startactiviteit
voor iedereen!
Plaats: ons lokaal achter de kerk
Kom, kom erbij…
We hebben super veel zin in om weer met alle kinderen vanaf 6 jaar van start te gaan. Samen met jou
willen we ook het komende jaar elke twee weken op zondagmiddag, speelse, grootse en fantastische
activiteiten beleven! We kijken er naar uit om je ontmoeten!

Kom, kom erbij…
Jij jongen of meisje vanaf 12 jaar. Je bent uit het goede hout gesneden en je kiest honderduit voor
vriendschap en ontmoeting. Kies dan voor onze jeugdwerking en sluit je aan. We zien je graag op onze
startactiviteit voor een eerste leuke kennismaking… En daarna staat onze leidingploeg elke vrijdagavond
paraat om je onder te dompelen in de leukste activiteiten die je maar kan verzinnen. Kom, want ook jou
verwachten we op onze startactiviteit.

