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Verjaardagen in juni…

Dag beste lezer,
Als deze kalender in uw brievenbus
valt sluiten wij een drukke meimaand af.
Blikvanger daarbij waren onze
Pinksterfeesten: mooi was het dit jaar. De weergoden
deden goed hun best en iedereen kon genieten van een
heerlijk zonnetje en een goede sfeer.
Voor ons was het een zeldzaam mooi weertje en we
waren er best wel blij mee. U trouwens ook… want de
tevreden gezichten alom deden deugd.
Dank je wel voor uw aanwezigheid en daardoor uw
schouderklopje voor onze jongerenbeweging.
De afgelopen week is een opruimweek geweest, even
op adem komen, tussendoor toch nog een leidersvergadering, activiteiten plannen voor de nieuwe maand
en ervoor zorgen dat onze (B)engels niet worden
vergeten.
Ondertussen zetten onze verschillende werkgroepen
hun activiteiten verder om ook Vospop op 17 en 18
september op het goede spoor te krijgen. De voting is
afgesloten en de affiche ziet er goed uit. Dat belooft!
En… ja hoor we zitten weer volop in een nieuwe
maand: juni… Op sommige gezichten kan je lezen dat
de examenstress begint toe te slaan, enkele
nagelbijters zijn nog naarstig op zoek naar een
vakantiejob en wie dit jaar een punt achter het
studeren zet, zal binnenkort op speurtocht mogen naar
een baan.
Hopelijk zal onze nieuwe regering nu ook eens werk
maken van een betere regeling voor de talrijke
uitzendbureau´s, zodat onze jongeren en ook anderen
die op de arbeidsmarkt stromen, niet meer als een
bedelaar van het kastje naar de muur worden gestuurd
en iedereen uitzicht krijgt op een waardig
solicitatieverloop.
Ik sluit af met alle studenten, groot en klein, een
stevige dosis moed toe te wensen, gekruid met een
flinke portie kennis en gedrevenheid om de examens
met succes te lijf te gaan.
Tot op kaj.
Etienne.

= 04 juni: Sanders Dominique
= 26 juni: Vanham Steven
Onze Kajottersploeg wenst jullie een fijne
verjaardag toe

ACTIVITEITEN
Vrijdag 04 juni 19.30 uur
Sport op maat
Ja maat… trek een geschikt sportief plunje aan, een
hoofdbandje tegen het zweten en je kan helemaal uit
je dak tijdens deze uitputtende sportactiviteit aan ons
lokaal.
Vrijdag 11 juni, 19.30 uur
Open lokaal
Om de examenstress volledig van je af te schudden
mogen alle leden vanavond een rustig avondje in ons
lokaal doorbrengen. Wij zorgen voor een gezellig
avondje kletsen, een goeie mop of tof tussendoorspelletje en een fris colaatje zodat iedereen eens
even tot rust kan komen.
Vrijdag 18 juni, 19.30 uur
Kajotter van het jaar
Ga de uitdaging aan en neem het op tegen je medekajotters… onderscheid je door je beste beentje voor
te zetten. Laat de anderen zien dat je geen watje bent
maar een gedreven kajotter en strijdt…
Strijd voor de meest begeerde titel die een goed lid
bekomen kan en… misschien wordt jij wel dé
kajotter van het jaar!
Vrijdag 25 juni, 19.30 uur
Change your mind
De ene vindt het te gek, een ander te gortig en weer
een ander vraagt zich af of de spitsvondigheid van
de organisator de spreekwoordelijke vergelijking
van de “kers op de taart” kan doorstaan.
Geniet er van, want deze activiteit doet je even weg
deemsteren van een bijna vergeten schooljaar en zet
jouw minds richting vakantie…
Be there!

Zondag 13 juni:
Vaderdag
Wat maakt mij een gulle gever
Waarvan hou jij het meest
Een stropdas of misschien jenever
Of een boek dat je nooit leest

Dus ook: zwemgerief meebrengen! Dat wordt
lekker ploeteren en waterspelen (Fiets, handdoek,
zwemspulletjes… zie maar dat je het bij hebt.
Zondag 20 juni
Ook vandaag staat er voor onze (B)engels een te
gekke activiteit op het programma. Maar… we zijn
een beetje afhankelijk van het weer.
Dus wees nog een beetje nieuwsgierig en houd je
zenuwtjes nog eventjes in toom…

Nee, ik geef jou enkel woorden
En ik hoop dat je ze onthoudt
Want ik wil dat je voor altijd weet
Hoeveel ik van je houdt
Dit zegt meer dan duizend dingen
Die allemaal al eens zijn bedacht
Uit het hart zomaar wat zinnen
Lijken simpel, maar zo vol kracht
Laat mij trots zijn, op mijn vader
Sterk of zwak, glimlach of traan
Het maakt niet uit, jij bent mijn vader
Ik ben trots, ik draag jouw naam
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

Onze (B)engels zitten niet stil…
Tijdens de examenperiode gaan op zondagmiddag
de activiteiten voor onze (B)engels gewoon door.
Zondag, 06 juni
Alle (B)engels verwachten we mooi op tijd aan ons
lokaal. Vandaag wordt het zomers warm en
daarom … fiets meebrengen!
Vandaag plannen we een fietstochtje naar een
openluchtzwembad.

Wees een
zonnestraaltje
voor elk die je
ontmoet
Dan geef je
andere vreugde
en heb je het
zelf ook goed

Kaj
Ook voor jou!

