
 

 

 

 

 
Beste allemaal, 

 

Nu de schoolpoorten hun deuren weer hebben geopend, 

staan ook wij te trappelen om opnieuw van start te gaan. 

Dit lijkt me een mooi moment om vooreerst iedereen 

die onze ksa en kaj een warm hart toedraagt, te 

bedanken voor de betoonde inzet in het afgelopen 

werkjaar. 

Met deze nieuwe start hoop ik - uiteraard - dat elkeen 

zijn of haar weg naar ons jeugdlokaal weer veelvuldig 

weet te vinden om zo dat mooie gevoel van vriendschap 

en saamhorigheid zo mogelijk nog te vergroten. 

Ik kijk er echt naar uit om iedereen weer te mogen 

begroeten. 

Onze leidingploeg wordt nu uitgedaagd om het 

komende jaar opnieuw het beste van zichzelf te geven. 

De betoonde inzet het afgelopen werkjaar was, naar 

mijn gevoelen, subliem. We mogen inderdaad 

terugblikken op een zeer mooi werkjaar en ik heb er alle 

vertrouwen in dat het komende even schitterend zal 

verlopen. 

Uiteraard doen we allemaal ons best om onze beweging 

verder uit te bouwen in een geest van saamhorigheid, 

wederzijdse betrokkenheid en respect voor elkaar. 

Continueren en uitbouwen: het zijn twee 

kernwoorden die ons inspireren en die borg 

staan voor onze jeugd- en jongerenwerking 

op onze parochie. 

En nu, met de start van dit nieuwe werkjaar, 

zijn we blij om verschillende redenen: 

Omdat we er veel zin in hebben natuurlijk;  

Omdat we hopen verder te kunnen groeien 

Omdat we stap voor stap toch nieuwe wegen zullen 

inslaan 

Omdat we gebruik kunnen blijven maken van heel wat 

talenten binnen onze ploeg 

Omdat we de goede bestaande activiteiten blijven 

continueren 

Omdat we toch boordenvol nieuwe ideeën zitten 

Omdat we samen met jullie, leden, ouders en parochie 

blijven vertrouwen op een goede samenwerking. 

Samen, dat is iedereen die zich betrokken voelt en het 

hart op de goede plaats heeft.  

In onze werking blijven we de nadruk leggen op de 

volgende waarden: groepsvorming, samenhorigheid en 

het opnemen van verantwoordelijkheid voor elkaar en 

onze omgeving. Onze waarden, zorgen er voor dat in 

onze jeugd- en jongerenwerking iedereen onvergetelijke 

ervaringen kan beleven. 

Tot ziens op onze start- of één van de volgende 

activiteiten. 
Etienne Cordeel. 

Groepsbegeleider. 

 
 

 

 
 
 

Zondag 16 september, 14.00 uur 

Startactiviteit 

Zowel voor de (B)engels als voor ksa beloven we een 

super toffe plezante dag. 
 

Vrijdag 21 september, 19.30 

Bosspel 

Trek je stoutste schoenen aan en ga met ons mee naar 

het bos, waar het aangeraden is om oude kleren aan te 

trekken. Vergeet zeker ook je zaklamp niet! 
 

Vrijdag 28 september 

Fortnite 

Iedereen heeft er wel al eens van gehoord, en sommigen 

spelen het zelfs. Vandaag gaan we Fortnite spelen, maar 

het is niet de versie die je had verwacht… 

 

Kaj +17 
Zaterdag 29 september 

Startactiviteit 

Iedereen krijgt hiervoor nog een aparte uitnodiging, 

maar we verklappen nu al dat jullie vandaag accenten 

mogen leggen voor onze activiteiten dit werkjaar. 

 

(B)engels 
Iedereen welkom op onze startactiviteit, maar ook op: 

zondag 30 september 

Leef je uit- namiddag. 

Breng je vriendjes en vriendinnetjes ook maar mee! 

 

Zomerkamp 2019 
Graag verklappen we jullie dat ons 

zomerkamp gepland staat voor de twee 

laatste weken van juli. Ons kamp brengt 

ons in 2019 jaar naar Schotland waar we 

geen tien dagen, maar twee weken zullen 

vertoeven. In Schotland zullen we op drie 

verschillende locaties verblijven, wat ons 

in de gelegenheid stelt om een zo breed 

mogelijke indruk van dit prachtige land te ontdekken. 

In oktober ontvangen onze leden een extra info- blad 

met nuttige informatie, zodat iedereen zich alvast een 

beetje kan inleven over ons komende Schots avontuur. 

ACTIVITEITENKRANT 
september 2018          www.kaj-ksavostert.be  

ACTIVITEITEN 

Verjaardagen van deze maand: 
 

03 september: Andreani Elena 
05 september: Lauwers Jurgen 
14 september: Vossen Venzo 

 

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! 

 

http://www.kaj-ksavostert.be/
http://www.kleurplaten-voor-kids.nl/index.php?option=com_kleurplaatprinting&img=9072&fld=/Vakantie.html


 

Kom, kom erbij… 
We hebben weer super veel zin in om met alle kinderen vanaf 6 jaar van start te gaan. Samen met jou 
willen we ook het komende jaar elke twee weken op zondagmiddag, speelse, grootse en fantastische 
activiteiten beleven! Jij komt toch ook! 

 

Lid worden… vanaf nu kan je weer inschrijven! 
 

Een nieuw werkjaar betekent ook dat we het super tof vinden 
als je dit jaar weer je beste beentje voorzet en opnieuw 
aansluit. 
 

De prijs van het lidgeld is helaas een klein beetje gestegen. Zowel bij 
ksa als bij kaj betaal je voortaan voor een heel jaar speelplezier, dolle 

pret of het wat serieuzere bezig zijn: 25,-euro. 
Vraag je inschrijfstrookje aan je leiding en zorg ervoor dat jouw lidgeld (liefst) voor 1 oktober in orde is. 
Bovendien: bij je ziekenfonds kan je een attest krijgen, waarmee je jouw lidgeld bijna, of zelfs helemaal 
terug betaald krijgt. Zo kan je dus een héél jaar lang voluit plezier beleven aan onze ksa of kaj. Gewoon 
te gek… toch?  
 

Kom je voor de eerste keer? Dan ben je welkom voor een kennismaking en hoef je nog niets te betalen! 

leiding (B)engels: 
 

Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95           0473 321439 
Jansen Yannick, Vostertstr. 66, (asp)          0472 874246 
Walterus Aluna, Kipdorpstr. 27 (asp)          0493 583559 
Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50             089 46 76 96 
 

Leiding ksa 
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen          011 79 41 86 
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22          089 47 22 50    
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50             089 46 76 96 
 

Leiding kaj-18+ 
Jordy Kunnen, Gruitroderkiezel 164          0496 112352 
Roy Kunnen, Gruitroderkiezel 164            0496 497081 
Fedde Delissen, Klein Rozenlaan 26          0472 053329 
 

Volwassen begeleiding: 
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49           089 46 29 71 
 

 

Kom, kom erbij… 
 

Je bent 12 jaar of ouder en je bent uit het 
goede hout gesneden…  
Dan kies je honderduit voor vriendschap en 
ontmoeting. Kom op, en sluit aan… Je bent 
welkom op onze startactiviteit voor een eerste 
leuke kennismaking…  
En daarna staat onze leidingploeg elke 
vrijdagavond paraat om je onder te dompelen 
in de leukste activiteiten die je maar kan 
verzinnen.  
Kom, want ook jou verwachten we op onze 
startactiviteit. 
 


