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Als intro…
Het is dit jaar 85 jaren geleden,
dat Jozef Cardijn de KAJ boven
het doopvont hield.
Daarmee bood hij in die tijd een
houvast aan vele jongeren: jonge
mensen, kinderen vaak, die
nauwelijks werden gehoord,
uitgebuit werden en op zeer
jeugdige leeftijd veroordeeld waren tot een
mensonwaardig werken in werkhuizen en fabrieken.
De KAJ heeft doorheen al de jaren geijverd om jonge
mensen een kans te bieden op een waardig leven,
gebaseerd op respect, gebaseerd op de waarde dat elk
mens de moeite waard is en recht heeft om zichzelf te
ontplooien, recht heeft om zichzelf te kunnen zijn.
Binnen KAJ mag elke jongere zijn of haar eigen
talenten maximaal inzetten en ontplooien en dat is
iets waar we als jongerenbeweging best wel trots op
zijn.
De hoeksteen van haar werking ontleent de KAJ aan
de betekenis van het onrecht en het lijden dat aan een
mens wordt toegebracht en dat ook vandaag nog
steeds actueel is. De beeldbuis in onze huiskamer
spuwt elke dag een boel aan geweld en troep naar
binnen, maar we zijn het gewoon geworden; de
etalages met hun glitter en neonreclames doen ons
vergeten dat er -ook in onze buurt of wijk- armoede
aanwezig is. Het spook van de werkloosheid en de
crisis zaait onrust en onvrede, maar de miserie die het
teweeg brengt… ach weet je… dat is voor de
anderen… KAJ heeft aandacht voor de problemen,
het lijden en onrecht dat velen wordt aangedaan: en
ook vandaag, na 85 jaren blijven we hiervoor de
aandacht vragen, samen met de vele duizenden
kajotters van over de hele wereld.
KAJ maakt het verschil, ook lokaal, in de parochie,
dicht bij huis…
Kajotteren is een werkwoord!
Etienne.

Zichzelf zijn
is iemand zijn
in plaats van niemand.
Niemand kan dat
in iemands plaats.

ACTIVITEITEN
Vrijdag 09 april 19.30 uur
Filmavond in het lokaal
Het geheim van een goede film zit vaak verborgen
in “the feeling” van de promotor…Onze promotor
heeft een leuke prent uitgezocht en biedt je een
geanimeerd en gezellig avondje aan.
Vrijdag 16 april, 19.00 uur
Zwemmen – Neerpelt
Het hypermoderne zwemcomplex Dommelslag in
Overpelt heeft veel weg van een subtropisch
zwemparadijs. Naast een wedstrijdbad vind je er
een golfslagbad, een wildwaterbaan, bubbelbaden,
sauna, zonnebank, zwemmersterras en ligweide.
Samenkomst aan het lokaal om 19.00 uur.
Meebrengen: je zwembroek, afdroogdinges en vijf
euro (dat is € 5,-) als bijdrage aan deze plonsgekke
avond.
Vrijdag 23 april, 19.30 uur
Het loopt de spuigaten uit…
Wie laat zich verrassen? Wie zal zich verbazen?
Geloof maar wat je voelt en het voelt anders dan
normaal… verbaas je maar van deze activiteit en
je hebt dubbel plezier.
Vrijdag 30 april, 19.30 uur
Sporthal Bree
Bedoeld voor de mannen en de vrouwen met “pit”
beetje sportieve kledij en aangepast schoeisel en
het wordt weer een sportief vermoeiend en plezant
avondje om je nog een keertje helemaal uit te
leven.
---===oooOooo===---Meer weten over kaj?
Kom maar af, of loop gewoon even binnen bij…
Samenstelling leidersploeg
Bonhomme Dirk, Muizendijkstraat 26
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49
Essers Stefan, Teelestraat 21
Fiten Bart, Watertorenstraat 2
Jonckers Ruben, Gruitroderkiezel 146
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95
Meyssen Cliff, Kipdorpstraat 14 A

- 089 473900
- 089 462971
- 089 865791
- 089 463389
- 089 464453
- 0473 321439
- 089 471138

Proost:
Clijsters René, Vaesstraat 10

- 089 463450

PINKSTERFEESTEN
VOSTERT
Vrijdag 21 mei, 19.30 uur

Op zondagmiddag weten onze (B)engels hun
mannetje of vrouwtje te staan en leveren zij zich
helemaal over aan een toffe namiddag vol spel,
sport en plezier…

Pinksterfeesten: Kienavond

Onze volgende activiteiten hebben wij gepland op

Naar jaarlijkse traditie beginnen wij onze Pinksterfeesten met een gezellige kienavond. Voor de
grote prijzen moet je vandaag in ons lokaal zijn!

zondag 11 april

Zaterdag 22 mei, 14.00 uur

Laat je ook deze keer verrassen en kom maar
honderd-uit genieten van weer een spannende en
ontspannende namiddag.

Pinksterfeesten: Koffiestop
Onze eigenste bengels organiseren een heerlijke
koffiestop in het lokaal. De opbrengst van deze
mooie activiteit gaat integraal naar Kom op tegen
kanker.
Zondag 23 mei, 13.00 uur
Pinksterfeesten:

Rommelmarkt en Vlaamse kermis
Een prachtige rommelmarkt met daarbij een
klassieke Vlaamse kermis. Dit is het recept voor
een ongelofelijke namiddag vol spanning en
plezier.
Maandag 24 mei, 14.00 uur

Pinksterfeesten: Gocart race
Dolle ritten op een prachtige gocart. Dat is het
jaarlijkse recept van deze race. Kom dus zeker
naar deze superdag en wie weet wordt jij wel de
snelste.

en

zondag 25 april

----===oooOooo===----

Vorig jaar hebben onze (B)engels tijdens het
Pinksterweekend een koffiestop georganiseerd.
De opbrengst van deze activiteit hebben zij
integraal ter beschikking gesteld voor de kankerpatiëntjes aan het UZ te Leuven.
Een delegatie van onze (B)engels is vorig jaar bij
de kinderen in het universitair ziekenhuis op
bezoek geweest om kennis te maken en om de
opbrengst van hun koffiestop- activiteit te
overhandigen. Iedereen was hiervan bijzonder
onder de indruk… Help onze (B)engels helpen en
draag ook dit jaar een steentje bij door aanwezig
te zijn op “hun” koffiestop!

Op vrijdag 17 en zaterdag 18 september
organiseren we voor de zesde keer

Vospop
Met dit festival breken we een lans voor het jonge en nieuwe
muzikale talent, soms ook wel beetje zwaar of heavy zoals dat
heet, maar helemaal geschreven op het lijf en de leefwereld van
onze jongeren.
We hebben ervoor gekozen om het festivalterrein dit jaar opnieuw te organiseren bij onze jeugdlokalen.
Voor iedereen die wil genieten van het grootste free podium festival in Noord Limburg geldt maar één advies:
Houd deze datum vrij !
Aardig om te weten…
= VKSJ Tongerlo organiseert op 1 mei: Kidz Shake in de
parochiezaal te Tongerlo. Ze hebben ons een leuke uitnodiging
gestuurd… zie hiernaast…
= Onze Stef heeft onlangs zijn stage als animator afgerond en
gaat de eerste week van de Paasvakantie op missie… deze week

zit hij in Waasmunster om een cursus hoofdanimator te volgen. Wij wensen hem veel succes en inspiratie toe
en verheugen ons op zijn inzet binnen onze kaj.

