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Dag! 

 

Ook dit jaar weer verhuizen vele postkaarten en 

kiekjes met de daarbij behorende herinneringen 

naar het archief, één of andere lade of memory 

stick. Later, op enig moment, worden ze tevoor-

schijn getoverd en verteld onze stralende 

glimlach en de vele binnenpretjes dat we een 

mooie vakantie mochten beleven. 

Vandaag is iedereen weer aan de slag, op school 

of op het werk en valt ons leven weer in de plooi 

van ons “gewone doen”. 

In september - zo lijkt het toch - neemt iedereen 

een nieuwe start. Wij dus ook. 

 “Spek voor je bek” is ons nieuwe jaarthema. 

Daarmee organiseren wij op zondag 8 september 

onze grote startactiviteit voor alle leden en 

hopelijk heel veel – nieuwe leden. 

Vanaf 13.00 uur toert onze chef kok rond op de 

Vostert om met veel kabaal alle kinderen en 

jongeren aan te sporen om met hem mee te gaan 

naar ons lokaal om vanaf 14.00 uur met z’n allen 

deel te nemen aan onze grote startactiviteit. 

We verwachten alle kinderen vanaf het eerste 

studiejaar. Hopelijk zijn we met velen, zodat we 

ook in de toekomst onze activiteiten voor deze 

leeftijdsgroep kunnen uitbreiden. 

Onze zondagnamiddagactiviteiten (tot 12 jaar) 

vinden om de twee weken plaats.  

Voor tieners en jongeren organiseren we elke 

vrijdagavond een keitoffe activiteit. 

Ben je 16 of ouder? Dan kan je bij ons zelfs als 

hulpleiding aan de slag. 

ksj - kaj Vostert is er voor jou: laat zien dat je uit 

het goede hout gesneden bent en samen met ons 

wil meewerken aan een betere wereld en een 

toffe vriendengroep waarin het goed is om te 

vertoeven en waarin ook jij je thuis voelt. 
Cet 

 

A c t i v i t e i t e n kaj-ksj 
 

Zondag 08 september vanaf 13.00 uur: 

Startactiviteit. 

Vanaf 13.00 uur toert onze “Sjef kok” rond op 

de Vostert om jullie met veel kabaal uit te 

nodigen voor onze startactiviteit. Als je onze kok 

heb gemist, dan kan je gewoon naar ons lokaal 

komen, waar we om 14.00 uur van start gaan. 
 

 

Vrijdag 13 september, 18.00 uur 

Barbecue 

Het afgelopen werkjaar was een jubileumjaar waar-

in we tal van activiteiten hebben georganiseerd en 

waarbij we vaak beroep hebben gedaan op de 

medewerking van velen. Iedereen die in het 

afgelopen werkjaar een steentje heeft bijgedragen 

aan onze werking, trakteren we vandaag op een 

avondje BBQ. Vandaag dus een warm welkom aan 

al onze vrijwilligers. 
 

Vrijdag 20 september, 19.30 uur 

Dia-avond. 

Wij blikken terug op een geslaagd kamp aan de 

Belgische kust. Bovendien: als volwaardige zeelui 

zijn we het Kanaal overgestoken voor een 

avontuurlijk dagje Engeland… Vanavond kan je al 

onze wedervaren meebeleven aan de hand van onze 

diavoorstelling van het kamp. Iedereen is welkom. 
 

Zondag 22 september, 14.00 uur. 

(B)engelsactiviteit. 

Alle kinderen vanaf het eerste studiejaar zijn 

welkom op onze zondagmiddagactiviteit. We kijken 

uit naar je komst… Ravotterskledij is gewenst. 
 

Vrijdag 27 september, 19.30 uur 

Het grote ladderspel 

Hoe hoger je op de ladder klimt, des te groter 

worden de uitdagingen. Bewijs je kunnen el laat 

zien dat jij de beste bent door op de bovenste sport 

te eindigen. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

  Onze leidersploeg is er voor jou.  

  Met al je vragen kan je steeds bij hen terecht! 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Samenstelling leidersploeg 
 

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49          -   089 462971 

Essers Stefan, Teelestraat 21          -   089 865791 

Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95        - 0473 321439 

Renckens Barbara, Grote Baan 57  - Ellikom  

Schouteden Rod, Weegbreestraat 8    -   089 473788 

Vrancken Stef, Watertorenstraat 19    -   089 461315 
 

Proost: 

Clijsters René, Vaesstraat 10          - 089 463450 
 

Verjaardag in september: 
 

Lauwers Jurgen  05 september 

Boessen Ian  21 september 
 

Van harte gefeliciteerd. 

http://www.kaj-ksjvostert.be/
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Ben je 6 jaar of ouder en hou je van ravotten en spelen dan 
moet je zeker naar onze startactiviteit komen. 

 

Breng ook je vriendjes en vriendinnetjes mee! 
 

   Op 8 september is onze startactiviteit 
                      van 14u tot 16u. 
 

 Vanaf 13u gaan we rond op de Vostert. 
 

 Als we niet bij jou in de straat 
 

 zijn geweest kom dan gewoon 
  

     naar ons lokaal. 
 

     We hopen je daar te zien. 
  

     Je zal je zeker niet vervelen! 
 

     Ons lokaal ligt achter de kerk. 
 

Spek voor je bek … 
is ons nieuw jaarthema… speel met ons mee! 

 

Noteer ook onze volgende (B)engelsactiviteit op zondag 22 september om 14.00 uur! 
 

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

s a m e n   o n d e r w e g ! 
  

           vostert 
 

 

Lidgeld 
 

Vanaf september bedraagt het lidgeld 20 euro p.p. Let wel: bij je ziekenfonds kan je een attest krijgen, 

waarmee je jouw lidgeld helemaal terug betaald krijgt. Zo kan je dus een heel jaar voluit plezier beleven 

aan onze ksj-kaj, zonder dat je dit iets kost. Gewoon te gek… toch! 

Vraag je inschrijfstrookje aan je leiding en zorg dat jouw bijdrage voor 1 oktober in orde is, dan ben je 

met alles dik in orde. Nog veel plezier! 
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