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Beste k-es-jotter, 
 

Het regenweertje doet de laatste vakantiedagen zo’n 
beetje in mineurstemming eindigen. De weersomstan-
digheden maken dat je misschien wel uitkijkt naar die 
eerste schooldagen, waarmee jouw klas- en school-
vrienden en vriendinnen terug een prominente plaats 
zullen innemen. Wie voor het eerst kennis maakt met 
een andere school of klas, zal even moeten wennen. 
Maar zeker weten: na enkele dagen worden als snel 
nieuwe vriendschappen gesmeed en zullen jouw 
verhalen aan de keukentafel of op het speelplein als 
vanouds weer alle aandacht krijgen. 
Ook wij starten een nieuw werkjaar en net als jullie 
zitten we boordevol plannen om er ook dit jaar weer 
een fantastisch jaar van te maken. Bovendien: we gaan 
op zoek naar talenten: jouw talenten. We willen het 
beste van jezelf naar boven halen om er samen met jou 
een knallend, bruisend of betoverend werkjaar van te 
maken. Een jaar vol van uitdagingen, waarin jouw 
talenten als nooit tevoren aan bod kunnen komen. 
Breng je lidgeld de komende maand in orde, dan ben 
je niet alleen solidair met je vrienden en vriendinnen, 
maar ook verzekerd van een jaar vol van nieuwe 
belevingen en avonturen. 
 

Leiding KAJ 
cet. 

ACTIVITEITEN 
Vrijdag 05 september, 18.30 uur 

Barbecue 
Een BBQ om het oude werkjaar af te sluiten en het 
nieuwe te verwelkomen. Iedereen zorgt voor 
zijn/haar eigen vlees. Wij zorgen voor groentjes en 
alles wat erbij hoort. Deelnemen is gratis. De drank 
niet: breng je drankkaart in orde: 3 euro voor vijf 
consumpties… aansluitend is er op… 

Vrijdag 05 september, om 20.00 uur 
Dia-avond 

Je ouders, vrienden, vriendinnen, familieleden, 
zelfs jouw hele buurt is welkom om mee te 
genieten van de dia’s en jouw straffe verhalen van 
ons jongste kamp in Mont bij Comblain au Pont. 
 

Zondag 14 september, 14.00 uur 
Startactiviteit 

Vandaag beginnen we aan ons nieuwe werkjaar 
met een leuke en toffe startactiviteit voor iedereen. 

 
Deze activiteit is aangepast aan jouw groep en we 
rekenen erop dat je erbij bent om dit nieuwe 
werkjaar met veel brio en fantasie in te zetten. 
Bovendien: we hebben jouw talenten nodig om 
alles goed te laten verlopen. 
 

Vrijdag 19 september, 19.30 uur 
Bosspel 

Ook deze avond, in het schemerduister van onze 
verwilderde bossen, worden jouw talenten op proef 
gesteld om alle uitdagingen te trotseren. 
 

Vrijdag 26 september, 19.30 uur 
Tien- kamp 

Veel woorden hoeven we hieraan niet te besteden, 
de activiteit spreekt voor zich! 
 

Zaterdag 27 september, 19.30 uur 
18- plus 

Vanavond is niet alleen voorbehouden voor onze 
“oudere leden”, maar alle jongeren vanaf 18 jaar of 
ouder, zijn van harte welkom. Speciaal voor de  18-
plussers zullen we met regelmaat aangepaste 
activiteiten organiseren. Vanavond mag je (voor 
het eerst) komen kennis maken. 
 

Voor onze (B)engels… 
 

Zondag 14 september:  
     Startactiviteit ! 
Deze namiddag organiseert 
ridder Roderick een groot 
tornooi, maar de zak met 
gouden munten om de kok, 
bakker en de wapensmid te 
betalen, is verdwenen. We 
hebben jouw talenten nodig 
om onze ridder te helpen alles terug te vinden. Zo 
kan jij laten zien dat je ook een echte ridder bent. 
Onze ridder zal vanaf 13.30uur over de Vostert 
wandelen om  aan alle kinderen te vragen om hem 
mee te helpen om alles terug te vinden! 
Als je hem zou mislopen… zorg dan dat je om 
14.00 uur aan ons kasteel… heu… lokaal bent, 
want onze ridder, heeft jou echt nodig! 

 
Zondag 21 september, 14.00 uur 

Deze namiddag zit barstensvol allerlei uitdagingen. 
Spelen en ravotten staan helemaal bovenaan en 
reken maar: ravotterskledij is absoluut gewenst. 
Dus: laat je beste kleren maar gewoon thuis. 



 
 

Jaarthema 2014Jaarthema 2014Jaarthema 2014Jaarthema 2014----2015201520152015    
Ben je 6 jaar of ouder en hou je  
van ravotten en spelen dan moet  
je zeker komen. 
 

Breng ook je vriendjes en vriendinnetjes mee! 
Op zondag 14 september 

Van 14.00u tot 16u: voor iedereen! 

 
 
 
 

Startactiviteit ! 
Kom gewoon naar ons lokaal (achter de kerk) je zult je zeker niet vervelen! 

Talent ten top… ons nieuwe thema… speel met ons mee! 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

s a m e n   o n d e r w e g ! 
 Ook voor onze kaj en ksj begint in september een nieuw werkjaar. 
 Een nieuw werkjaar betekent ook dat deze maand het lidgeld in 
orde gebracht moet worden.  

De prijs van het lidgeld is hetzelfde gebleven: 20 euro! Vraag je 
inschrijfstrookje aan je leiding en zorg ervoor dat jouw lidgeld voor 
1 oktober in orde is. Bovendien: bij je ziekenfonds kan je een 
attest krijgen, waarmee je jouw lidgeld helemaal terug betaald 
krijgt. Zo kan je dus een héél jaar lang voluit plezier beleven aan 
onze kaj-ksj, zonder dat je dit iets kost. Gewoon te gek… toch?  

Verjaardagen in september: 
 

 05 sept.:  Lauwers Jurgen 
14 sept.:  Falco Leya 

 

Namens onze kaj-ksj: van harte proficiat! 
 

Samenstelling leidersploeg 
 

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49  - 089 462971 

Essers Stefan, Teelestraat 21  - 0497 933694 

Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95 - 0473 321439 

Renckens Barbara, Grote Baan 57  - Ellikom  

Schouteden Rod, Weegbreestraat 8 - 089 473788 

Vrancken Stef, Watertorenstraat 19 - 089 461315 

Meewerkend leiding 

Erna Dorien, Berkenlaan 32  - 089 465467 

Hamers Maikel Muizendijkstraat 22 - 089 472250    

Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50 - 089 467696    
 

Proost: 

Clijsters René, Vaesstraat 10              - 089 463450 

 

RIDDER RODERICK, UIT 

EEN TIJD, HEEL LANG 

GELEDEN, ZIT SERIEUS 

IN DE PENARIE, WANT 

HIJ IS BIJNA AL ZIJN 

TALENTEN KWIJT. 

MET ONZE 

RIDDERSPELEN OP DE 

STARTDAG GAAN WE 

PROBEREN OM ONZE 

MOEDIGE RIDDER ZIJN 

TALENTEN TERUG TE 

BEZORGEN. 


