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Dag ! 
 

17 oktober staat “Dag van de Jeugdbeweging” met stip 
aangeduid in agenda’s van vele jongeren, leiding, 
leden, scholen, enz. Deze dag is ook belangrijk om 
onze vele vrijwilligers in de schijnwerpers te plaatsen, 
zij zetten zich immers in, jaar in jaar uit, om meer dan 
240.000 kinderen en jongeren de tijd van hun leven te 
bezorgen. Onze jeugdbeweging biedt kinderen en 
jongeren een uniek speelterrein waar ze zich volop 
kunnen uitleven en waar ze vooral zichzelf kunnen 
zijn.  
Binnen de veilige ruimte van een groep leeftijds-
genoten leren kinderen en jongeren zichzelf en de 
ander kennen en krijgen ze ook de kans om te 
experimenteren en fouten te maken.  
De verkeerde richting gekozen? Dat kan gebeuren. 
Terugkeren naar de juiste weg is de boodschap. Samen 
zetten kinderen en jongeren het pad uit dat ze zelf 
zullen bewandelen. Binnen de jeugdbeweging houden 
ze rekening met elkaar en leren ze omgaan met de 
sterktes en de zwaktes van de groep. Even terugkeren 
naar wat echt belangrijk is: plezier beleven, grenzen 
verleggen en investeren in echte vriendschap. En dat 
op maat van alle leeftijden!  
Op tocht gaan, is soms ook ronddolen en op 
onverwachte momenten stil, ontroerd of verwonderd 
zijn om wat je tegenkomt. Het onderweg zijn, is 
belangrijker dan de bestemming. Kortom, in onze kaj-
ksj is op tocht gaan: ontdekken, experimenteren, 
samen iets beleven en veel plezier maken! Voor wie 
het nog niet is: word lid ! 
Met een warme knipoog van onze leidersploeg zien we 
je graag verschijnen op onze… 

ACTIVITEITEN 
Vrijdag 03 oktober, 19.30 uur 

Filmavond 
Ons team van specialisten heeft een aantal sublieme 
films geselecteerd. Ééntje hiervan (laat je verrassen) 
wordt vanavond geprojecteerd (voor chips en 
popcorn moet je zelf zorgen). 

 
Vrijdag 10 oktober, om 19.30 uur 

KwisU 
Verbazingwekkend, uitdagend, vermoeiend, te gek 
voor woorden, gedurfd… verzin het maar. 
Maar hoe ga jij om met het probleem dat op jou 
beland? Vanavond zullen we het weten. 
 

Vrijdag 17 oktober, 19.30 uur 
Up ! 

Om deze avond tot een goed einde te brengen, 
hebben we lucht nodig, heel veel lucht… 
 

Vrijdag 24 oktober, 19.15 uur 
zwemmellennen 

Grapje… we gaan zwemmen. Breng je zwemkledij 
mee en zorg dat je om 19.15 aan het lokaal bent. Om 
19.30 uur stipt vertrekken we voor een stevig 
avondje waterpret. Als deelname in de onkosten 
vragen we een bijdrage van 5 euro. 
 

Vrijdag 31 oktober, 19.30 uur 
Halloween 

Heksen, spoken en meer van dat fraais maken dat je 
sterk in je schoenen moet staan. Bereid je voor op 
een avondje griezelen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

Doe op 17 oktober 
je sjaaltje of je 
hemd aan naar 
school of werk en 
laat aan iedereen 
zien dat je lid bent 
van onze kaj-ksj 



Voor onze (B)engels… 
Ben je 6 jaar of ouder en hou je van spelen 
en ravotten dan moet je zeker komen. 
Breng ook je vriendjes 
en vriendinnetjes mee! 
 

Zondag 05 oktober:  
     Talentenjacht ! 
We gaan een de hand van 
spelletjes de talenten van 
verschillende dieren 
proberen te ontdekken. 
Op welk dier zou jij lijken? Wat is jouw talent ? 
Misschien kom je er achter op deze activiteit. 

Zondag 19 oktober, 14.00 uur 
Beestenboel 

Deze namiddag staat onze tweede talentenjacht in 
onze spelenkoffer, allerlei uitdagingen spelen en 
ravotten geven kleur aan deze spannende namiddag! 
Ravotterskledij is absoluut gewenst.  

   

 

    s a m e n   o n d e r w e g ! 
Ook voor onze kaj en KSJ is een nieuw werkjaar begonnen. 
Een nieuw werkjaar betekent dat het lidgeld opnieuw in orde gebracht 
moet worden.  
Vraag je inschrijfstrookje aan je leiding en zorg ervoor dat jouw lidgeld 

zo snel mogelijk in orde is. Bovendien: bij je ziekenfonds kan je een attest krijgen, waarmee je 
jouw lidgeld (€ 20) helemaal terug betaald krijgt. Zo kan je dus een héél jaar lang plezier 
beleven aan onze kaj-ksj, zonder dat je dit iets kost. Gewoon te gek… toch?  
 
 

Op kamp met onze kaj-ksj… 
 

Onze kampvoorbereiding voor het komende jaar hebben we hoog op de agenda staan. Uit een voorzichtig 
polsen bij onze leden, begrijpen we dat er veel belangstelling is voor een buitenlands kamp. We zijn dus op 
speurtocht getrokken en bieden u drie opties aan voor ons jaarlijks kamp in 2015. Wij vragen u om 
onderstaand strookje in te vullen en terug te bezorgen voor 10 oktober. In de mate van het mogelijke zullen 
we proberen om rekening te houden met jullie wensen (enkel voor leden vanaf 12 jaar). 
Voorstellen: 
* Op kamp in Tirool, Oostenrijk. Hier kunnen we beschikken over een mooi kampverblijf in het Lechtal dat 
ruimte biedt aan max. 20 personen. Mogelijke activiteiten: kanovaren, raften, bergtocht, verblijf in een 
berghut, rivierentocht, tiroleravond, stedenbezoek… Prijs: voor 10 dagen, busreis, verblijf, alles inbegrepen, 
voor het bedrag van €400= 
 

* Op kamp in het Zwarte Woud, Duitsland. Ons kamphuis bevindt zich op een berg aan de voet van het 
stadje Waldorf. Ruime kampplaats. Mogelijke activiteiten: bergtocht, rivierentocht, kanovaren, 
stedenbezoek, Europapark (pretpark), apenberg, Straatsburg, bezoek concentratiekamp Struthof… 
Prijs voor 10 dagen, reis en verblijf, all in: 400 euro 
 

* Op kamp in onze eigen Belgische Ardennen waar we in de provincie Luxemburg vertoeven in een 
kampheem dat volledig is uitgerust om tien dagen lang voluit de avonturen. Mogelijke activiteiten hier zijn: 
stedenbezoek, kanovaren, raften, adventure, rotsbeklimmen, enz. 
Prijs voor 10 dagen, reis, verblijf en alle activiteiten inbegrepen: 210 euro (idem als dit jaar). 
 

We vragen om onderstaand strookje in te vullen en uiterlijk 10 oktober terug te bezorgen. Aan de hand van 
jullie reacties gaan we proberen de gewenste kampplaats vast te leggen. Geef de kampplaats op in de 
volgorde van je voorkeur. 
 

-----------------------------------�------------------------------------------------�-------------------------------------------------------�--------- 
 

Naam en voornaam_______________________________  geeft er de voorkeur aan om het volgende jaar op  
 

kamp te gaan naar:1) ______________________ 2)_____________________ 3) _____________________ 
 

In ons volgende krantje laten we weten waar we op kamp gaan en wanneer. Vanaf dan stellen we iedereen in 
de gelegenheid om te sparen voor het zomerkamp 2015. 

Verjaardagen in oktober: 
 

 06 okt.: Andreani Milan 
 08 okt.: Droushoudt Seppe 

10 okt.: Beenders Jan-Lucas 
20 okt.: Clijsters René 

 

Namens onze kaj-ksj: van harte proficiat! 
 


