ACTIVITEITENKRANT
Juli-augustus 2011
Een jong vinkje, aangezogen door
een lokgroep, liet zich vangen
door een slimme vogelaar. Het
werd opgesloten in een vogelkooitje om zo de bewoners met
zijn vinkeslag aangenaam te zijn.
Het vinkje was tevreden en elke
vinkeslag klonk helder klaar tot
het genoegen van wie in de nabijheid kwam.
Natuurlijk moest men in of rondom het huis
komen om het vinkje te horen. Het beste
plaatsje was onder de boom, dicht bij het raam
van de kamer waar het kooitje hing.
Op zekere dag zaten er drie vinken in die boom.
Ze hoorden de opgewekte vinkeslag en waren
een beetje verrast. “Je lijkt zo tevreden” zei de
een “hoe kan dat toch?”
“Ik ben zelfs zeer tevreden” antwoordde ons
vinkje “omdat ik het hier goed heb. ´t Is hier
nooit te warm of te koud en ik krijg steeds
lekker eten en drinken.”
“Maar je bent opgesloten” zei de andere vink.
“Ben je dan vergeten hoe plezant het is om eens
de vleugels uit te slaan, de soorten takken te
voelen en niet zo eng te leven?”
“Ik ken dat allemaal niet” sloeg ons vinkje terug
“Ik heb daar ook geen nood aan.”
“Heb je dan geen zin om voor meer mensen te
zingen?” vroeg de derde vink. “Waarom zou ik”
zei ons vinkje “Ik maak een paar mensen
gelukkig en dat is mij genoeg.” Toen zwegen de
drie vinken, vlogen weg naar een andere boom
en zeiden tot mekaar: “Je ziet, als je gevangen
zit in een kooitje, ben je vlug tevreden en denk
je niet meer aan de zovele andere mensen die
we met onze vinkeslag gelukkig kunnen maken.”
Welke Kajotter zit er gevangen in het kooitje
van zichzelf en vergeet wel eens al die mooie
takken van onze kaj-boom, waar hij voluit kan
snoepen van vriendschap, samen dingen ervaren
en beleven…
Ieder vogeltje zingt zoals hij gebekt is, maar
kaj… dat maken we samen!

Wij wensen iedereen
een prettige
zonovergoten vakantie!

www.kaj-vostert.be

Activiteiten

Zondag 10 juli, 13.00 uur
Fietszoektocht
De fietszoektocht die we hebben uitgestippeld
brengt ons midden de mooiste plekjes van onze
natuur.
Alle (B)engels die het aankunnen verwachten wij
met de fiets aan ons lokaal om 13.00 uur.
Leden van KAJ die mee willen meegenieten van
deze sportieve namiddag verwachten we ook op
deze sportieve namiddag. De tocht is ongeveer een
30 a 35 km. We trekken er de hele dag voor uit
door onderweg enkele pauzes en een pick-nick
moment in te lassen. Breng dus je boterhammetjes
mee en drinken voor onderweg..
Omstreeks 18.00 uur denken we terug te zijn aan
ons lokaal.
Leden uit Bree kunnen samenkomen aan de kerk
van Beek om 13.30 uur, want daar start de
eigenlijke fietspicknickzoektocht…
Zondag 14 augustus 14.00 uur
Vettige spelnamiddag
Deze (B)engelsactiviteit belooft een vettig namiddagje te worden. Trek oude afgedankte kleren aan
die best wel vuil en nat of vettig mogen worden…
deze activiteit is een beetje bedoeld voor onze
Bengels die niet bang zijn om een uitdaging aan te
gaan, ook al wordt dit voor jou een namiddag van
“eventjes op de tandjes bijten”. Maar: het is
vakantie, en voor één keer mag je je helemaal laten
gaan. Einde van de activiteit om 16.00 uur…
Vrijdag 26 augustus, 19.00 uur
KAJ- Barbecue
KAJ sluit hiermee zijn werkjaar af en trakteert op
een mooi bbq-avondje. Over smaak valt niet te
twisten: dus het vlees moet je zelf meebrengen. Wij
zorgen voor de ingrediënten, de groenten en het
spreekwoordelijke glaasje fris.

Zondag 11 september 14.00 uur
Startactiviteit voor de (B)engels
Vandaag start onze eerste activiteit met de
Bengels voor het nieuwe werkjaar. Spreek
alvast je vriendjes en vriendinnetjes aan en zorg
ervoor dat iedereen van de partij is.
We gaan er weer een vol jaar tegenaan!
De verjaardag(en) van deze maand:
Renckens Barbara
Meyssen Cliff

21.07

06.08

Van harte gefeliciteerd

Samenstelling leidersploeg
Bonhomme Dirk, Muizendijkstraat 26 - 089 473900
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49
- 089 462971
Essers Stefan, Teelestraat 21
- 089 865791
Fiten Bart, Watertorenstraat 2
- 089 463389
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95
- 0473 321439
Meyssen Cliff, Kipdorpstraat 14 A
- 089 471138
Schouteden Rod, Weegbreestraat 8
- 089 473788
Vrancken Stef, Watertorenstraat 19
- 089 461315
Proost:
Clijsters René, Vaesstraat 10

- 089 463450

Om te weten:
Graag willen we van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die op één of andere
wijze zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan het welslagen van onze jaarlijkse Pinksterfeesten.
De weergoden zaten mee en we blikken terug op een mooi Pinksterweekend.
Een dikke proficiat ook voor onze (B)engels die met hun koffiestop weer een mooi bedrag hebben
ingezameld voor de kinderen- kankerpatiëntjes aan het UZ te Leuven.
Van harte dank voor uw aanwezigheid, uw steun, uw medewerking en het schouderklopje.
Verder nog dit…
In de maanden juli en augustus plannen we twee activiteiten voor onze Bengels, namelijk op 10 juli en op
14 augustus.
Leden van kaj die erbij willen zijn mogen hier ook aan deelnemen.
Voor KAJ is er één activiteit voorzien, namelijk op 26 augustus (bbq).
In september start ons nieuwe werkjaar. Meer daarover verneem je in onze kalender die in de eerste week
van september in je brievenbus zal vallen.
We wensen iedereen een heel fijne en toffe vakantie toe en we hopen jullie allemaal weer gezond en wel
terug te zien op één van bovenstaande activiteiten dan wel in september als we er weer een nieuw jaartje
tegenaan plakken.
Tot slot…
´t Is vakantie! En ik heb het nodig!
Ik dacht dat het nooit zou komen!
De laatste paar weken op school zijn gewoon omgekropen.
Maar nu zijn we vrij.
Geen klassen meer. Geen taken meer. Geen leraren meer.
Geen huiswerk meer. Vrij!
Nu kan ik doen wat ik wil:
uitslapen, voetballen, kamperen, wandeltochten maken en vissen,
samen met vrienden zijn en een beetje rondhangen,
Heer, zulk een tijd heb ik écht nodig:
tijd om uit te rusten en plezier te hebben,
Laat dit een fijne tijd voor me worden
met vrienden, met ons gezin of helemaal alleen.
Dank U dat U me door die laatste weken hebt heen geholpen
en dank U voor de vrijheid van vakantie.
(uit R. Klug, Gebeden voor jongeren)

