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Jeugdwerk werkt! 

 

Er zijn van die momenten die je nooit zal vergeten.  

Er zijn geuren, smaken, gevoelens en gezichten als 

herinnering, en wie ooit lid was van een jeugdbeweging 

heeft zeker ervaren dat jeugdwerk een verschil heeft 

gemaakt en impact heeft op hun leven later.  

Leiding in een jeugdbeweging ziet, hoort en merkt dat 

elke dag. 

Jeugdwerk is een plaats waar kinderen en jongeren echt 

jong mogen zijn, waar ze de positieve kracht van een 

groep leren kennen, waar ze kunnen groeien op hun 

eigen tempo, waar ze vrienden maken en al vallend en 

opstaand veel leren. 

Jeugdwerk is een levenshouding waarbij kinderen en 

jongeren centraal staan. 

Jeugdwerk is speels, zot, creatief, divers, … 
 

Elke jeugdwerker beschikt over een bijzonder DNA, dat 

enkel te beleven, te leren of te ervaren is in het 

jeugdwerk. 

Ja, jeugdwerk is speels, creatief, vuil, rebels, 

springlevend, gedreven, met een hoek af…  

Jeugdwerk is altijd in beweging, divers en 

experimenteel, geeft kinderen en jongeren een stem en 

biedt krachtige ervaringen voor en door kinderen en 

jongeren. Ervaringen die uniek zijn, dank zij de kracht 

en de beleving van de groep. 

In de jeugdbeweging krijgen kinderen en jongeren nog 

echt de ruimte, mogen ze falen, krijgen ze kansen en 

ruimte om dingen te doen die ze zelf willen, die het 

palmares aan ervaringen allen nog maar versterkt. 

Jeugdwerk biedt kinderen en jongeren een plek om zich 

écht jong te voelen.  
 

Onze KSA en KAJ op de Vostert is zo een plek. 

Als je nog niet in de gelegenheid was, dan nodigen we je 

graag uit om kennis te maken. 

Aanstaande zondag is er de startactiviteit voor onze 

(B)engels (6-8 jaar) en Speelvogels ((9-11 jaar). Een 

unieke gelegenheid om kinderen op speelse wijze te 

laten kennis maken met ons jeugdwerk.  

De tieners +12 gaan een week later - op 18 september - 

van start… Nog géén lid van onze super toffe groep? 

Kom dan even aan, spring binnen en stap mee in een 

wereld vol belevenissen op jouw maat! 

We zijn blij dat we weer mogen opstarten.  

Onze leiding kijkt er naar uit om iedereen weer terug te 

zien en nieuwe leden te verwelkomen.  

Met de slogan van het nieuwe werkjaar in ons 

achterhoofd weten we zeker: “De schouders eronder!” 

Het wordt weer een mooi en sprankelend werkjaar!  
 

cet. 
 

tekst gedeeltelijk uit “jeugdwerkwerkt” 

 

Vrijdag 18 september, 19.30 uur 

Startactiviteit voor onze leden +12 

Eindelijk! Na maanden geen activiteiten meer kunnen 
we er eindelijk terug aan beginnen. We hopen jullie 
weer allemaal terug te zien! 
 

Vrijdag 25 september, 19.30 uur 

Bosspel 

Vandaag gaan we met zijn allen het bos van de Vostert 
bezoeken. Wat we daar precies gaan doen zullen we je 
dan wel vertellen. Doe zeker slechte kleren aan en 
neem een zaklamp mee als je die hebt.  

 

(B)engels en Speelvogels 
Jullie activiteiten starten op zondag 13 september, vanaf 
14.00 uur. Voor deze eerste activiteit van ons nieuwe 
werkjaar worden jullie opgewacht aan de poort waar we 
jullie deelname / inschrijving noteren. 
Enkel de kinderen krijgen toegang. Ouders mogen het 
terrein zondag niet betreden. Dank voor uw begrip.  

Kan je er zondag niet bij zijn? 
Noteer dan onze volgende activiteit: 

zondag 27 september om 14.00 uur. 
Ook dan voorzien we in een leuke spelnamiddag! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAJ 18+  
zaterdag 26 september om 19.30 uur 
Ook de kaj- jongerenbeweging neemt een 
nieuwe start. Je bent of word 18 (of ouder) 

dan nodigen we je graag uit om kennis te maken met onze 
jongerengroep. Jij maakt het verschil… graag tot dan! 

ACTIVITEITEN 

     Verjaardagen in september: 
 

De Munck Luna 02 september 

Walterus Kilyan 05 september 

Lauwers Jurgen 05 september 

Vangompel Nick 29 september 
  

     Aan iedereen een dikke proficiat! 
  

 

 

 

 

 

 

We respecteren de richtlijnen die de overheid ons oplegt. 
Onze activiteiten zullen we zoveel als mogelijk buiten 
organiseren. Als de weersomstandigheden buitenspel niet 
toelaten dan voorzien we in een aangepaste binnen- 
activiteit.  
Op veilige manier spelen is niet altijd gemakkelijk, maar 
wel goed mogelijk. We vragen iedereen om hier actief aan 
mee te werken. 
 



 

 
 
 
 
 

 

  

We zijn super blij want zondag zijn alle kinderen welkom op onze 
startactiviteit. 
We hebben twee leeftijdsgroepen: 

Onze (B)engels, dat zijn alle kinderen van 6 tot en met 8 jaar en 
Onze Speelvogels, dat zijn de kinderen van 9 tot en met 11 jaar 

Breng al je vriendjes en vriendinnetjes maar mee, want vandaag 
hebben we voor jullie allemaal leuke circusactiviteiten klaarstaan! 

 
 

Alle jongeren vanaf 12 jaar: 
Voor onze +12 leden gaat onze startactiviteit door 

op 
vrijdag 18 september om 19.30uur. 

Spreek je vrienden aan en maak van deze startdag 
een schitterend feest! 

place to be: ksa- kaj lokaal Vostert. 
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