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De verjaardagen van deze maand:

Werkelijk opmerkelijk…
Is het thema van dit nieuwe werkjaar.
Het thema klinkt goed en de startmaand september
is opnieuw opmerkelijk en ook nu weer een
spannende belevenis binnen onze leidersploeg: we
leggen dan de grote lijnen vast voor het komende
werkjaar, evalueren onze belevenissen van het
afgelopen jaar en met onze mix aan ervaringen
proberen we opnieuw de lat een beetje hoger te
leggen.
Opmerkelijk: iedereen gaat van start, wij dus ook.
Opmerkelijk is ook de vriendschap die hoog in ons
vaandel staat. Vriendschap is de motor van onze
beweging, want de plannen die wij smeden, de
vrolijke smiles tijdens de activiteiten, het
ongedwongen samenzijn van onze leden waar dan
ook… en de duizend en één kleine dingetjes die de
onderlinge kameraadschap versterken… het zou
allemaal anders zijn als onze motor van de
vriendschap niet de stuwende kracht zou zijn in
onze werking.
Werkelijk opmerkelijk: onze beweging is de
moeite waard, hier krijgen jongeren de ruimte om
zichzelf te zijn en hun eigen kunnen breed uit te
smeren, als honing die aan het lijf plakt en waarvan
je al smullend nooit genoeg kan krijgen.
Iedereen… alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar
en alle jongeren vanaf 12 jaar nodigen we graag uit
op onze startactiviteit die doorgaat op zondag 06
september e.k.
Iedereen is uniek,
iedereen is werkelijk… opmerkelijk…
iedereen is de moeite waard…
Iedereen die wil ondergedompeld worden in onze
sfeer van vriendschap en creatief bezig zijn, is
welkom in onze kaj-ksj.
Opmerkelijk?
Wel dan, we kijken er naar uit om je te ontmoeten
op onze startactiviteit, zondag 6 september om
14.00 uur aan ons lokaal.
Tot dan!

Jurgen Lauwers → 5 september
Nick Snoek → 20 september
onze kaj-ksj wenst jullie alvast een super fijne
verjaardag toe!”
Onder het hoofdstuk “Activiteiten” lees je wat
iedere week op ons menu staat, het opmerkelijke
dessert van vriendschap krijg je er gratis bij.

ACTIVITEITEN
Zondag 06 september, 14.00 uur
Startactiviteit

Met onze startactiviteit begeven we ons in “the
highlands” en luiden we een nieuw werkjaar in.
Deze dag verwachten we iedereen om samen met
ons “er een flinke lap op te geven”
Dus zowel (B)engels als leden ksj-kaj, maar ook
kinderen en jongeren die voor het eerst willen
kennis maken: iedereen is welkom op deze dag vol
van sport, spel en speels plezier!
Vrijdag 11 september, 19.30 uur
Dia-avond kamp

Tien dagen lang, 23 juli tot 1 augustus verbleven
we in het dorpje Aubure in Frankrijk (Elzas) waar
we een fantastisch zomerkamp mochten beleven.
Vanavond tonen we jullie alle dia’s van ons kamp,
luisteren naar jullie verhalen en belevenissen en
horen we graag wat jullie verwachtingen zijn voor
het komende jaar. Iedereen is welkom!
Vrijdag 18 september, 19.30 uur
Wood games

De avond valt en het grote woud wordt bemeesterd
door een angstaanjagend figuur… de ritselende
bladeren en een zwoele wind werken op je
gemoed… ja ja, vuile kleren hoef je niet aan te
trekken, wel kleren die vuil mogen worden en een
klein lampeken, dat komt ook nog van pas in ons
grote bosspel!
Vrijdag 25 september, 19.30 uur
Stadspel

Spring op je stalen ros en begeef je naar ons lokaal
voor een gezamenlijk tochtje naar het hartje van
ons Breese centrum. Een stevig stadspel brengt je
vanavond helemaal op dreef

Lidgeld
Met de start van het nieuwe werkjaar vragen we dat
iedereen deze maand zijn of haar lidgeld betaald.
Jouw lidgeld is een vorm van solidariteit. Samen
met duizenden anderen maak je dan deel uit van
één grote toffe bende van jonge gasten en meiden
die kiezen voor een fantastische tijd boordenvol
keileuke ervaringen en ongerept plezier.
Voor nauwelijks 20 euro kan je een heel jaar lang
bij ons plezieren. Als nieuwkomer mag je zelfs drie
maanden gratis mee snoepen en pas daarna beslis
je of je het nu leuk vind bij ons of …super leuk…
Al onze leden krijgen medio september van ons
een inschrijf formuliertje met het verzoek om dit,
samen met het lidgeld, voor 28 september terug te
bezorgen.
Noot: als je toevallig ook lid bent van een andere
ksa of ksj beweging, vermeld dan je lidnummer. In
voorkomend geval hoef je maar één keer lidgeld te
betalen.

Werkelijk –
opmerkelijk!
Zondag 6 september
Startactiviteit

vanaf 14.00 uur
iedereen welkom!
kaj – lokaal
Vanaf 13.30 uur trekken we met de dikke trom
over de Vostert en roepen we iedereen op om
met ons mee te komen naar onze spetterende…

50 jaar

Parochie Vostert
Onze parochie is een grote familie, die er is voor
elkaar en in de zorg van onderling verbonden zijn.
Onze parochie, dat zijn wij allemaal samen. Samen
maken wij van onze parochie een mooie en warme
gemeenschap, waar het goed is om te vertoeven.
Al 50 jaren lang…
Dat willen wij graag samen vieren -wij allemaal
samen- op zondag 23 augustus om 09.30 uur, in
onze parochiekerk, hier op de Vostert.
Natuurlijk kom je ook, want weet je: je bent
welkom, van harte…

Wat je nog moet weten…
Vanaf
zondagnamiddag
staat
er
een
tentoonstelling opgesteld in ons lokaal waarin 50
jaar parochie breed in beeld wordt gebracht.

De tentoonstelling is elke dag open vanaf
zondag 23 augustus tot en met woensdag 26
augustus, telkens van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

(B)engels
Ook alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar
zijn van harte welkom op onze startactiviteit
op zondag 6 september e.k. vanaf 14.00 uur
(en daarna weer elke twee weken, telkens op zondag).

De volgende activiteit voor de (B)engels gaat door
op zondag 20 september. Voor deze activiteit krijg
je een speciale uitnodiging op onze startactiviteit.

KAJ-KSJ Vostert

je blijft je verbazen!
Samenstelling leidersploeg
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49
- 089 462971
Essers Stefan, Kanaallaan 41.1.1
- 0497 933694
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95
- 0473 321439
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
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen - 011 794186
Proost:
Clijsters René, Vaesstraat 10

- 089 463450

