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Vriendschap… 
 
Vriendschap is als goede wijn,  
zo zegt toch het spreekwoord. 
 

Wijn van hoge kwaliteit vraagt om bedachtzaamheid 
in de omgang.  
Met vriendschap is het niet anders gesteld.  
Willen we goede wijn krijgen dan is heel wat geduld 
nodig, want goede wijn moet rijpen. Zo is het ook 
met vriendschap: die heeft ook veel tijd nodig om te 
ontluiken en te groeien, want wij mensen, delen onze 
verwachtingen, vreugde, pijn en zorgen niet met 
iedereen of van de ene op de andere dag… 
Vriendschap moet stilaan groeien, stilaan kunnen 
ontluiken. Zoals een goede wijnkelder niet in het 
volle licht moet blaken, zo ook moet niet alles wat 
vrienden aan elkaar toevertrouwen op alle 
golflengten worden uitgebazuind.  
Echte vriendschap zou omweven moeten worden én 
zíjn, gekoesterd in een warme cocon van wederzijds 
vertrouwen.  
Vriendschap is hartelijk. 
Alles wat er lééft tussen twee vrienden is van en voor 
hen. Zoals goede wijn niet goed schokken verdraagt, 
zo ook is de vriendschap: zij mag niet oppervlakkig 
zijn, daarom is het nodig om behoudzaam en 
behoedzaam met elkaar om te gaan om de grilligheid 
van ons karakter niet te laten inwerken op onze 
vriendschap.  
Maar er is meer gewone wijn dan écht geselecteerde. 
Laat daarom jouw vriendschap gewoon menselijk 
zijn. Gewoon betekent hier: aandacht voor de kleine 
details die het leven maken. Gewoon er zijn om de 
andere.  
Er zijn om de andere de mogelijkheid te geven 
zichzelf te leren kennen en met alles wat zijn of haar 
hart bedrukt of verblijdt ergens terecht te kunnen. 
Het kan zo deugd doen als je met je zorgen en 
problemen bij iemand terecht kunt. 
Wees jij voor de andere die thuis, die vriend. 

Cet. 
  
 
 
 
 
 

 
vrijdag 4 oktober, 19.00 uur 

Zwemmen 
Neem je zwemgerief mee en 
een bijdrage van 6 euro. We 
spreken af om 19.00 uur aan 
ons lokaal. 

 
Vrijdag 11 oktober, 19.30 uur 

Buitenspelen 
Vanavond gaan we verschillende spelletjes of 
sporten buiten spelen. Doe dus zeker geen al te beste 
kleren aan.  
 

Vrijdag 18 oktober, 19.30 – 21.30 uur 
Nieuwsgierig… 

Als je wil weten wat we gaan doen, dan moet je 
gewoon afkomen! (einde activiteit om 21.30 uur) 
 

Vrijdag 18 oktober, 21.30 uur 
Nacht van de jeugdbeweging. 

Iedereen klaar voor een stevig feestje vanavond? 
Afspraak lokaal om 21.30 uur. Enkel voor de oudere 
leden die hiervoor ingeschreven hebben.  
Niet vergeten: €6 inkom meebrengen. 
 

Vrijdag 25 oktober, 19.30 
Halloween 

Klaar om je grootste angst te ontmoeten? Kom naar 
ons lokaal en bewijs dat jij nergens bang voor bent! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de leden van kaj-18+ 
 

Zaterdag 12 oktober, 19.30 uur 
Omgekeerde dropping 

Je wordt op een onbekende plek “gedropt” en 
vervolgens moet je je weg zoeken naar een plaats 
“XYZ”. Mogelijk voorzien we hier in een 
overnachting. In voorkomend geval breng je dan best je 
slaapzak mee, alsook een slaapmatje. We vragen een 
tegemoetkoming van 5 euro in de onkosten. 
Vooraf inschrijven is aanbevolen. 
 

Zaterdag 26 oktober, vanaf 20.00 uur 
Punk night 

Vanavond staat een stevig punk-rock 
optreden op het programma.Onze 
kajotters organiseren een optreden in 
jeugdhuis het Auwelke. Go for it! 

A c t i v i t e i t e n 
 

 

Verjaardagen van deze maand: 
 
10 oktober: Beenders Jan Lucas 
18 oktober: Verlinden Elfi 

 

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! 
 

 

Paskoffer KSA 
Op vrijdag 11 en op zondag 13 oktober stellen wij 
iedereen in de gelegenheid om een hemd, T-shirt of 
hoody, aan te passen en/of (eventueel) te bestellen. 



Op vrijdag 18 oktober 2019 is het: 
 

Dag van de 
Jeugdbeweging 
 

De feestdag voor alle 
kinderen en jongeren die 
met veel plezier naar onze 
jeugdbeweging komen. 

 

Meer dan 250.000 jongeren gaan elke week naar 
hun jeugdbeweging. Ze brengen er hun vrije tijd 
door en maken er vrienden voor het leven. En dat 
willen we met onze feestdag vieren!  
 

Op vrijdag 18 oktober vieren 
we het engagement van 
duizenden jongeren die zich 
jaar in jaar uit inzetten om 
onze kinderen en jongeren een 
jaar vol spel en plezier te 
bezorgen. 
 

Op de Vostert bieden we het 
hele jaar rond een werking aan voor kinderen en 
jongeren 
 

Onze jeugdwerking biedt een model aan waar je 
verschillende leeftijdsgroepen  doorloopt. 
 

Onze jeugdbeweging biedt je de kans om jezelf te zijn, 
te groeien en waar je tot 
slot, je kan inzetten als 
leid(st)er. 
 

Spel, groep, groei en 
ontplooiing staan centraal! 
Je doet er heel wat 
ervaring op, die je je hele 
leven blijft meedragen. 
 

Een jeugdbeweging is niet 
alleen voor jeugd, maar 
ook door jeugd! Hier maak je vrienden voor het leven! 
Kom, kom  maar af… want ook JIJ bent welkom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze (B)engels / Speelvogels  
Elke twee weken, op zondagmiddag ben je welkom 
van 14.00- tot 16.00 uur. Hoe meer kinderen, des te 
leuker! Breng je vriendjes en vriendinnetjes mee! 
We doen ons best om onze activiteiten aan te passen 
aan de verschillende leeftijdsgroepen. 

 

Onze volgende activiteiten gaan door op: 
Zondag 13 oktober  

Bosspel: eens kijken wie er het beste zou kunnen 
overleven in het bos. Wie durft er het meest. Zie dus 
dat je zeker kleren aan hebt die vuil mogen worden.  
 

Zondag 27 oktober  
Halloween: wie heeft er het snelste schrik. Wie of 
wat komt er vandaag op bezoek. Wil je het weten dan 
moet je zeker komen. Wie weet krijgen jullie wel iets 
lekkers.  

 
 
Trek altijd 
ravotterskledij aan 
die ook vuil mag 
worden, want ook dat 
hoort er wel eens bij! 

 
 

Jaarthema ksa… 
Tien op team 

Dat krijg je als je inzet op samenwerking.  
In ksa helpen we elkaar, rekenen we op elkaar en 
vinden we steun bij elkaar. Als lid gebeurt dat bij het 
uitvoeren van opdrachten, het plezier maken en het 
spelen tijdens uitdagende activiteiten.  
Als leiding werk je samen aan activiteiten, projecten en 
evenementen.  
Door jouw inzet versterk je de band en ontstaan er 
hechte vriendschappen voor het leven. 
In ksa sta je nooit alleen. We mogen dankbaar rekenen 
op de steun van talloze mensen, ouders, vrienden, … 
KSA staat voor grote verbondenheid. We zijn steeds op 
zoek naar nieuwe verbindingen, naar wie het pad naar 
onze ksa nog niet gevonden heeft. Dat daagt ons uit. 
Doe mee en sluit je aan:  
Samen gaan we voor Tien op team 

Trek op 18 oktober 
je sjaaltje of je 
hemd aan naar 
school of werk en 
laat aan iedereen 
zien dat je lid bent 
van onze kaj-ksa 

Lidgeld 
 

Hopelijk zijn we niemand vergeten en heeft iedereen 
vorige maand een formuliertje gekregen om het lidgeld 
te vernieuwen. 
 

Het gros van onze leden heeft dit ondertussen geregeld. 
Mocht dit nog niet gebeurt zijn, dan verzoeken we je 
om je lidgeld en inschrijving op de eerstvolgende 
activiteit in orde te brengen. Zo blijf je deel uitmaken 
van die super toffe jeugdbeweging en blijf je bovendien 
ook verzekert tijdens onze activiteiten! 
 

Jouw ledenbijdrage van €25 is een vorm van solidariteit 
en samen beweging maken! 
In ruil serveren wij voor jou een jaar boordenvol leute 
en plezier. Gewoon doen! 
 

Word je lid van ksa én kaj18+, dan betaal je voor  bei-
den samen €40. 
 

leiding (B)engels: 
 

Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50              089 46 76 96 
Jansen Yannick, Steyvenstraat 2.0, (asp)            0472 874246 
Walterus Aluna, Kipdorpstr. 27 (asp)          0493 583559 
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95           0473 321439 
 

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 
 

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

http://dagvandejeugdbeweging.be/

