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Voor iedereen

We are Young…
Een boodschap voor alle kinderen en jongeren:
Wij zijn de jeugd!
Het “wij-gevoel” zorgt voor verbinding en geeft
kinderen en jongeren het gevoel dat ze ergens bij
horen waar ze gezien en gehoord worden.
Onze ksa is een plek waar iedereen zichzelf mag zijn,
waar iedereen tijd kan delen met leeftijdsgenoten.
Maar er is meer, bekijk het in een groter perspectief
en je zult merken dat “wij” staat voor samen plezier
maken, lachen, spelen, ravotten, quizzen en zovele
dingen meer.
Maar het belangrijkste is natuurlijk die mooie
vriendschappen die je hier bij ons kan en mag
ervaren, waardoor je samen met al die andere
jongens en meisjes van onze jeugdbeweging kan
groeien tot fijne mensen.
Onze beleving van “Wij zijn de jeugd” is simpel en
tegelijkertijd veelzijdig:
Om te weten: ontdekken dat samenwerken en samen
leven een grote rijkdom is…
Om te groeien: ontdekken dat groeien in relatie met
anderen een unieke belevenis is…
Om te gaan: samen op stap gaan, een “tien voor
team”, elkaar dragen en verdraagzaam zijn…
Elke twee weken, op zondagmiddag is ons lokaal de
plek waar kinderen (+6) zich honderduit kunnen
uitleven in sport en spel en ravotten …
Elke week, op vrijdagavond is ons lokaal het plekje
bij uitstel waar tieners vanaf 12 jaar lekker kunnen
ontspannen, een ontmoetingsplaats waar elke week
opnieuw één of andere uitdaging staat te wachten om
verder ontdekt te worden …
Elke twee weken, op zaterdagavond is ons lokaal de
plek om andere jongeren (+18) te ontmoeten, lekker
te chillen, één of ander thema uit te diepen of zelf een
initiatief of event uit te werken …
Vind jij het leuk om met elkaar te sporten, creatief
bezig te zijn, een ontspannen weekend of kamp te
beleven of gewoon om je op een toffe super leuke
manier te amuseren, kom dan maar af! Onze ksa en
kaj zijn er voor jou!
We are Young, to know, grow and go!
Op jouw lijf geschreven.
Cet.

Onze startactiviteit
is er voor iedereen
op zondag
15 september
om 14.00 uur
in ons lokaal!

Activiteiten
Zondag 15 september, 14.00 uur
Startactiviteit
Vandaag starten we ons nieuwe werkjaar op. Ook al
ben je nog nooit geweest: iedereen is welkom, om
kennis te maken, om je uit te léven, om nieuwe
vrienden te ontmoeten… Kom en doe mee, we kijken
er naar uit om je te leren kennen.
Vrijdag 20 september, 19.30 uur
Pleinspelen
De start van een nieuw werkjaar van onze KSA. Dat
betekent het terugzien van jullie KSA vrienden, maar
ook een aantal nieuwe leden. Daarom gaan we vandaag
een aantal pleinspelen spelen om elkaar te leren
kennen.
Vrijdag 27 september, 19.30 uur
Bosspel
Vandaag trekken we de bossen in op de vostert. Kom
ontdekken wat het bos en onze leiding in petto heeft.
Neem een zaklamp mee als je er een hebt en doe niet je
beste kleren aan.
Verjaardagen van deze maand:
05 september: Walterus Kilyan
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag!

Voor de leden van kaj-18+
Zaterdag 21 september, vanaf 14.00 uur
Verbroedering...
met de KAJ's van Limburg en Kempen. We starten met
verschillende volksspelen, ‘s avonds is er een BBQ met
daarna een fuif. Dit alles gaat door in het KAJ lokaal
van Louwel.
Slaapgelegenheid is voorzien.
Er valt er een beker te winnen door de KAJ die tijdens
de middagactiviteit het sterkst uit de hoek komt.

Startactiviteit

Er zat tijdens deze vakantie een speciale brief in de
brievenbus van KAJ-KSA Vostert.
Hij zat opgerold in een fles, samen met wat zand en
een stukje van een kaart. Dit stond er in de brief:

“Ahoi!
Ik ben kapitein Goudkoorts en lang geleden heeft mijn
opa een schat verstopt in jullie buurt. Om deze schat
nog terug te vinden heeft hij een schatkaart gemaakt,
maar deze is in stukjes gescheurd, zodat andere
piraten het moeilijker zouden hebben om de schat te
vinden.
Eén van deze stukjes heb ik gekregen en heb ik bij
deze brief verzonden in een fles naar jullie lokaal. De andere stukjes hebben jullie normaal gezien al. Omdat ik
mijn schip niet kan achterlaten hoop ik dat jullie me kunnen helpen.
De schatkaart kan alleen gevonden worden door kinderhandjes, en omdat jullie al wat te groot zijn, zullen er kinderen
moeten zijn die jullie kunnen komen helpen.
Wanneer de schat gevonden is, dan is de inhoud voor jullie. Ik weet vast en zeker dat er veel geld en juwelen in
zitten!
Zet je ooglapje op en zoek die schat!”
Daarom zoeken wij zo veel mogelijk kinderen die mee willen zoeken, want, zoals in de brief staat, kan de schat
alleen gevonden worden door kinderen.
Op zondag 15 september van 14u00 tot 16u00 kan je met ons mee gaan
zoeken. Dan zullen we met de stukken schatkaart klaarstaan aan ons lokaal
achter de kerk op de Vostert. Als het kan, ben je best verkleed als een echte
piraat.
Tot dan, piraatje!
Niet alleen de (B)engels, maar ook de leden
+12 nemen vandaag een nieuwe start.
Ben je 12 jaar of word je 12 in de loop van dit
werkjaar, dan mag ook jij deze leuke namiddag
niet missen. Bovendien: onze leiding staat
klaar om al je vragen te beantwoorden.
Voor de 12-plussers voorzien we elke week
een activiteit, telkens op vrijdagavond. Maar
vandaag… vandaag krijg je van ons de kans
om mee het startschot te geven voor weer een
spetterend nieuw werkjaar.
Enne… breng gerust je vriend of vriendinnetje mee, iedereen is welkom!

(B)engels / speelvogels:

leiding (B)engels:
Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50
Jansen Yannick, Steyvenstraat 2.0, (asp)
Walterus Aluna, Kipdorpstr. 27 (asp)
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95

089 46 76 96
0472 874246
0493 583559
0473 321439

Leiding ksa
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50

011 79 41 86
089 47 22 50
089 46 76 96

Volwassen begeleiding:
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49

089 46 29 71

Zondag 29 september,
14.00 uur:
Wie ooooh wie: vandaag gaan
we eens kijken hoe goed jullie
elkaar al kennen… En dus ook
elkaar wat beter leren kennen.
Wie heeft er veel geheimen?
Na vandaag weten we alles
over elkaar. Ik hoop jullie daar
te zien. Samen maken we er
een leuke namiddag van!

Wij wensen alle kinderen en jongeren een goed begin en veel ijver toe in het nieuwe schooljaar!

