Zondag 5 januari, 11.00 uur: kinderstad in Heerlen!

Verjaardagen in januari:

Voor alle (B)engels en Speelvogels die hun deelnamestrookje tijdig
hebben terug bezorgd kunnen mee naar de grootste overdekte
speeltuin van Limburg en omstreken.
Samenkomst aan het lokaal om 11.00 uur. Terug thuis omstreeks
18.00 uur. Niet te vergeten: ravotterskledij, boterhammetjes en
drinken voor de hele dag!

Zondag 19 januari, 14.00 uur:

02 januari:
Brecht Geurts
16 januari:
Koen Eerlings
24 januari:
Sibe van den Eynden
25 januari:
Gitte Wevers
27 januari:
Sander Lespoix
Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe!

Met leuke spelopdrachten gaan we proberen om er weer een toffe en speelse namiddag van te
maken.
En met een beetje geluk dwarrelen er witte vlokjes naar beneden en maken we vandaag een
sneeuwman!
Als het écht slecht weer is dan voorzien we in leuk binnenspeelplezier!

Uitnodiging
Een avond van fijn plezier, beleven en genieten…

kaj - ksa vostert

Ons jaarlijkse kaas- en wijnavondje gaat door op zaterdag 25 januari.
U kunt dan weer genieten van ons heerlijk kaasbuffet met een tiental
uitgelezen soorten kaas, divers fruit, brood en aangepaste dranken naar
keuze…
Voor deze avond van ontmoeting en gezellig keuvelen, spreken wij af in
ons lokaal, achter de parochiekerk vanaf 18.00 uur tot…
Op praktische redenen komen wij in de loop van de komende week (voor
19/01) bij u aan huis om te informeren of ook u wenst deel te nemen.
Mocht u afwezig zijn bij ons bezoek, dan kan u nog tot 19 januari kaarten
bestellen bij iemand van de leiding. (volw. = €15; leden= €12 en kinderen
betalen volgens levensjaar.
Noteer alvast deze smaakvolle avond in uw kalender.

U bent van harte welkom!

Van 11 tot en met 21 juli 2020 gaan de 12+ leden van onze KSA op kamp in
Comblain-au-Pont. Tijdens deze 10- daagse gaan de (B)engels en
Speelvogels ook een periode met ons mee op kamp.
Om al deze mondjes te voeden zijn we nog op zoek naar kookouders die
graag mee willen gaan op kamp.
De hongerige leden zullen jullie eeuwig dankbaar zijn!
Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met:
Etienne Cordeel – 089 46 29 71 – e.cordeel@scarlet.be
Sofie Vankevelaer – 0486 43 10 65 – sofie.vankevelaer@gmail.com

ACTIVITEITENKRANT
Januari 2020
Een nieuw jaar…
Graag wil ik beginnen met jullie allen een zalig en
gelukkig Nieuwjaar toe te wensen. Zalig en gelukkig.
Twee woorden die dicht bij elkaar liggen. Wie zich zalig
voelt is over het algemeen ook gelukkig. En gelukkig
zijn is een zalig gevoel.
En toch laten velen het zalige weg omdat ze
waarschijnlijk denken dat dit teveel ruikt naar kerk en
godsdienst. Laat mijn wens voor een zalig Nieuwjaar
dan maar gerust een zegen zijn, want mooiere wensen
dan deze kan ik jullie niet toewensen voor het nieuwe
jaar.
Een zalig Nieuwjaar.
Maar ik wil jullie ook graag nog een gelukkig Nieuwjaar
toewensen. Een jaar van geborgenheid.
Mag elk van ons zich in 2020 geborgen voelen zoals
bedoeld in de geest van kerstmis.
Een jaar van geborgenheid thuis, op school of werk, in
onze vriendenkring en beslist ook binnen onze kaj en
ksa… Velen onder ons draaien al enkele jaren mee in
onze jeugdbeweging en voelen zich ook echt “thuis” in
onze werking, klein maar gemoedelijk en ondanks een
tekort aan leiding, toch een fijne groep.
Maar ook dat we ons veilig mogen voelen in een warme
samenleving en een warme buurt, dat we ons geborgen
weten en beschermd tegen geweld, pesterijen, ziekte,
onbegrip…
Een jaar van geborgenheid ook bij elk van ons thuis.
Een thuis is een huis waar een sfeer heerst van
geborgenheid. Om het met de oude woorden te zeggen:
“Daar alleen kan liefde wonen, daar alleen is ’t leven
zoet, waar men stil en ongedwongen alles voor elkander
doet.”
Zo’n thuis van geborgenheid wens ik allen toe in 2020.
En tot slot ook een geborgenheid in jezelf.
Ik wens dat elk van ons zich goed mag voelen in zijn vel.
Tevreden mag zijn met zichzelf. Leert leven met zijn
kleine kantjes, ongemakken, pijn, verdriet en lijden. Je
goed voelen in je vel is immers al deze dingen een plaats
kunnen geven.
Dat wens ik aan ieder van ons toe in 2020.
Beste leden en beste ouders, beste allemaal,
een jaar van geborgenheid op alle vlakken is mijn
diepste hoop als ik jullie een zalig en gelukkig nieuwjaar
toewens.
Cet.

ACTIVITEITEN
Vrijdag 3 januari, 19.00 uur
Nieuwjaarsbijeenkomst
We zetten het nieuwe jaar in met een goed begin.

www.kaj-ksa-vostert.be
Vrijdag 10 januari, 19.30 uur
Activiteit…
Vrijdag 17 januari, 19.30 uur
Activiteit…
Zaterdag 24 januari, 19.30 uur
Activiteit…
Vrijdag 31 januari, 19.30 uur
Activiteit…

KAJ 18+
Zaterdag 18 januari 19.30uur
Kaartavondje
Dit is een open activiteit.
Dat wil zeggen dat iedereen, ouders, vrienden,
sympathisanten, geïnteresseerden… welkom is.
Iedereen die een kaartje wil leggen en tussendoor
een koffietje, pintje of ander fris wil nuttigen:
welkom.
Enkele van onze kajotters zouden graag het kaartspel
“Wiesen” willen leren... Wie gaat de uitdaging aan?
Andere kaartspelen kunnen natuurlijk ook.

Zaterdag 25 januari 19.30uur
Kaas- en wijnavondje
Iedereen is van harte welkom op ons jaarlijkse kaas- en
wijnavondje.
Een traditie die kan tellen!
(Zie andere kant van deze bladzijde)

leiding (B)engels / Speelvogels:
Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50
Gofflo Glenn, Meeuwerkiezel 188 (asp)
Jansen Yannick, Steyvenstraat 2.0,
Walterus Aluna, Kipdorpstr. 27
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95

089 46 76 96
089 46 30 27
0472 874246
0493 583559
0473 321439

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

Volwassen begeleiding:
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49

089 46 29 71

