
 

 

 

 

 

Beste lezer, 
 

Iedereen weet: van  
19 tot en met 28 
juli gaan we op 
kamp, en daarna 
leggen ook wij 
onze jeugd- en 
jongerenwerking 
voor eventjes stil.  
 

Dat is nodig voor 
leiding die als job-
student aan de slag 
gaat, anderen die 
even wat ademruimte zoeken en - ook dat - wat 
ruimte voor wie geconfronteerd wordt met 
herexamens. 
Als je helemaal onbekommerd de vakantie instapt 
dan wensen we je alvast veel kleur, zon, vreugde en 
vriendschappen toe, ingrediënten om een zorgeloze 
tijd voluit te kunnen beleven. Geniet van wat je doet 
en je zal merken: als je in september weer in de 
startblokken staat, dan kleurt de wereld weer 
helemaal anders.  
September... op zondag 17 september is er weer onze 
startactiviteit voor iedereen. Het neusje van de zalm 
voor wie het nieuwe werkjaar goed wil inzetten.  
Ook aardig om weten is dat we komend werkjaar 45 
jaar jeugd- en jongerenwerking vieren. Mooi is dat, 
toch! 
Al 45 jaar werken we in onze afdelingen aan een 
atmosfeer waarin elke jongere zich goed kan voelen, 
met de nadruk op groepsvorming, samenhorigheid en 
het opnemen van verantwoordelijkheid voor elkaar en 
de omgeving waarin we leven.  
 

Doorheen sport en spel en een berg aan 
creativiteit bieden we kinderen en 
jongeren kansen aan om zich op een 
ontspannen wijze te ontwikkelen, nieuwe 
ervaringen en ontmoetingen te beleven en 
te groeien tot fijne mensen, met een neus 
voor een hartelijke en warme 
samenleving. 

 

En daarmee nodigen we alle kinderen en jongeren uit 
om zich alvast voor te bereiden op een boeiend nieuw 
ksa en kaj- werkjaar hier op de Vostert. 
 

Tot 17 september, want dan gaan we weer van start! 
Cet 

 

 

 
In de maanden juli en augustus zijn er (met 
uitzondering van ons jaarlijks kamp) géén 
activiteiten. 
Voor vragen kan je altijd terecht bij iemand van onze 
leiding. 

 

ACTIVITEITENKRANT  
juli-augustus 2017          www.kaj-ksavostert.be  

ACTIVITEITEN 

Onze leidingploeg 
 

De leiding bij de (B)engels ziet eruit als volgt: 
 

Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95       - 0473 321439 

Hamers Maikel, Muizendijkstraat 22       - 089 472250    

Erna Dorien, Berkenlaan 32        - 089 465467 

Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen  - 011 794186 

Vossen Venzo, Damburgstraat 20 Bocholt  - asp. 

Weltjens Ann, Stukkenstraat 26 (asp)         - 089 466894 
 

De leiding bij onze ksa- groep is in handen van: 
 

Essers Stefan, Kanaallaan 41.1.1       - 0497 933694 

Vrancken Stef, Watertorenstraat 19       - 089 461315 

Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50      - 089 467696 

Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen  - 011 794186 
 

De leiding van onze kaj berust bij: 
 

Schouteden Rod, Weegbreestraat 8       - 089 473788 

Delissen Fedde, Klein Rozenlaan26       - 0472 053329 

Kunnen Jordy, Gruitroderkiezel 164       - 089 763473 

Kunnen Roy, Gruitroderkiezel 164 (asp)       - 089 763473 
 

Volwassen begeleiding: 
 

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49       - 089 462971 
 

Proost: 

Clijsters René, Vaesstraat 10        - 089 463450 

 

 

Verjaardagen van deze maand: 
 

03 juli: Hamers Anse 

04 juli: Vandyck Arwen 

09 juli: Vankevelaers Sofie 

12 juli: Haex Tiara 

18 juli: Gofflo Glenn 

14 juli: Delissen fedde 

08 aug: Droushoudt Seppe 

14 aug: Bleys Lucan 

14 aug: Bleys Oonagh 
 

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! 

 



Ook voor onze (B)engels geldt dat er in juli en augustus géén 

activiteiten zijn, maar… 

Hopelijk is iedereen weer present op onze 

startactiviteit op zondag 17 september. 
 

--- === ooo O ooo === --- 
 

Alle leden die meegaan op kamp hebben ondertussen ons kampboekje met alle 

nuttige gegevens ontvangen. Voor wie interesse heeft: er zijn nog enkele exemplaren 

beschikbaar. 

Op woensdag 19 juli vertrekken we om 13.00 uur aan ons lokaal voor ons jaarlijkse 

zomerkamp. Dit jaar gaan we naar Duitsland, naar het Nationaal Park Harz (het 

grootste beschermde  natuurgebied in midden-Duitsland). 

Aan de leden die met ons meegaan: we verwachten omstreeks 19.00 

uur op de kampplaats in Ilfeld aan te komen, denk erom een lunchpakket mee te nemen voor 

onderweg. 

Ook niet vergeten: je identiteitskaart, medisch attest en je attest van de gemeente.  

Onze terugkomst is voorzien op vrijdag 28 juli, omstreeks 18.00 uur aan ons lokaal. 

Noot: jouw kampbijdrage moet uiterlijk 30 juni in ons bezit zijn: Storten kan op rek. nr. BE78 8333 0797 7286 

(kampeerkas kaj-Vostert) met vermelding van naam, voornaam en kamp 2017. 
 

--- === ooo O ooo === --- 
 

Jozef Cardijn (1882 – 1967) grondlegger van “beweging maken”. 
 

Vijftig jaar gelden stierf Jozef Cardijn. Als stichter van de Kristelijke 

Arbeidersjeugd (KAJ) was hij een van de grondleggers van sociale 

bewegingen overal ter wereld. 
 

Jozef Cardijn werd geboren in een bescheiden familie. Hij zag hoe kinderen 

op jonge leeftijd begonnen te werken in harde arbeidsomstandigheden. 

Hoewel zijn ouders het niet breed hadden kon hij studeren aan het 

seminarie en nam hij zich voor de priester van de werknemers en de jonge 

mensen te zijn. 

In 1924 legde hij de grondslagen voor een syndicale jeugdwerking, 

voorloper van de Kristelijke Arbeidersjeugd KAJ, die in 1925 officieel werd 

opgericht. 

Het is de grote verdienste van Cardijn dat hij aan de jeugd het recht gaf om 

jong te zijn. Hij brak met een koppige traditie waarbij kinderen van de ene 

dag op de andere moesten gaan werken en dus volwassen werden beschouwd, hij werd getroffen door de miserie 

van de jeugdige arbeiders aan het begin van de 20
ste

 eeuw. Hij zag in hoe essentieel de jaren tussen je 14
e
 en 25

ste
 

zijn voor je persoonlijke vorming. Bovendien liet hij jongeren zelfstandig hun eigen organisatie besturen. Cardijn had 

fundamenteel eerbied voor de waarde van de mens. Voor elke mens, waar dan ook en ongeacht zijn afkomst. Hij 

hanteerde het devies zien, oordelen, handelen en had oog voor wat er in de wereld dichtbij en veraf gebeurde. 

Cardijn heeft de hele arbeidersklasse bewust gemaakt van haar leefomstandigheden. Hij leerde hen trots te zijn op 

hun afkomst, op wat ze samen meemaakten. Hij verzette zich sterk tegen de uitbuiting van de (jonge) arbeiders. 

Heel wat internationale bedrijven zoals GM, Caterpillar, Atlas Copco, enz. zijn voorbeelden van rendabele bedrijven 

die schaken met winst en werk. Die werknemers bij het schroot zetten. Vaak is het respect ver te zoeken. We leven 

meer en meer in een gespleten samenleving. Er zijn mensen die het goed hebben en daartegenover staat een hele 

groep mensen die het moeilijk hebben. In 1945 richtte Cardijn zich op de internationale groei van de KAJ: de KAJ 

werd een wereldbeweging!  In 1965 werd Cardijn tot Cardinaal verheven. Anderhalf jaar later werd hij ernstig ziek. 
  

Cardijn, stichter van de kaj, overleed 50 jaar geleden te Leuven op 24 juli 1967. 
 

 

 

 

Graftombe van Cardijn, in de Onze-

Lieve-Vrouw Kerk van Laken (waar zich 

ook de koninklijke crypte bevindt). 

van 19 tot 28 juli 


