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Goeie dag! 
 

…en dat is echt wel bijzonder vrolijk bedoeld! 
 

Zondag middag. Twee grote vlaggenlijnen met tientallen 

kleurrijke wimpeltjes dansten vrolijk in de lichte bries 

die onze speelweide een frisse “kijk me nou eens aan en 

kom erbij” tint bezorgde. Het zonnetje lachte vrolijk en 

het was heerlijk vertoeven tussen de clowns en andere 

circusartiesten die op deze startdag voor een vrolijke 

noot zorgden. 

Onze ouders stonden geduldig aan de poort te wachten 

tot de kinderen ingeschreven waren en zich naar de 

vrolijke spelende bende op de speelweide voor ons 

lokaal begaven. 

Super! We mochten vandaag verschillende kinderen 

voor het eerst inschrijven. Enkelen stonden aarzelend toe 

te kijken: … zou ik, zou ik niet… mag ik eens proberen 

vandaag? 

Tuurlijk mag dat, sluit maar snel aan en maak er een 

fijne middag van! 

Voor een dertigtal kinderen was onze startdag een 

speelfeest van jewelste, schateren, ravotten, lachen, 

gieren, even helemaal uit “de bol gaan”, plezier ten top!  

Deze mooie zondag werd afgesloten met een lekker ijsje 

en toen iedereen met een vrolijke snoet naar huis 

vertrok: alleen maar gelukkig stralende gezichten. 

Elke twee weken op zondag middag is het kinder-

plezier, bij ons, hier op de Vostert in en om ons lokaal! 
 

De vrijdagavond ervoor kregen onze tieners 12+ ook hun 

startactiviteit. De mooie zomeravond maakte dat buiten 

spelen een uitstekende gelegenheid was om er een 

competitieve avond van te maken. Een kans om je te 

meten, om samen ploeg en teams te vormen en de 

handschoen tegen elkaar op te nemen. En ook hier 

mochten we enkele nieuwkomers verwelkomen.  
 

Met onze ksa (ook kaj) hebben we dus een mooie en 

goede start genomen. Het doet deugd om kinderen en 

jongeren te zien die hier, in en om ons lokaal de tijd van 

hun leven beleven. 

We zien jullie graag terug op onze volgende activiteiten. 
 

Cet. 
 

 

 

Vrijdag 2 oktober, 19.30 uur 
Kamp Hamers 

Vanaf nu horen jullie tot mijn team. Team Hamers!  
Zorg ervoor dat je oude kleren aandoet want je gaat 
gegarandeerd vuil worden.  

 

Vrijdag 9 oktober, 19.30 uur 
Fotozoektocht 

Vanavond gaan we een fotozoektocht doen, dus doe 
iets warms aan en breng een zaklamp mee.  
 

Vrijdag 16 oktober, 19.30 uur 
Chipszakkenvoetbal 

Een oude klassieker: “chipszakkenvoetbal”.  
Welk team wint vanavond en welk team zal de meeste 
geblesseerde spelers hebben? 
 

Vrijdag 23 oktober, 19.30 uur 
Reis rond de wereld 

Ken jij alle landen van de wereld? Wel het is niet nodig 
om die allemaal te kennen, maar deze activiteit zal wel 
draaien rond verschillende landen. 
 

Vrijdag 30 oktober, 19.30 uur 
Halloween 

Vanavond gaan we griezelen! Doe je slechte kleren aan 
en zorg ervoor dat je het warm genoeg hebt. Als het 
weer tegenzit, dan gaat de activiteit door in het lokaal. 

 

Zomerkamp 2021 
In oktober vorig jaar hebben 
we een bevraging gedaan 
onder onze leden om te 
peilen naar hun belangstelling voor ons tweejaarlijkse 
buitenlandse kamp. Uit de vele suggesties en na grondig 
onderzoek naar de mogelijkheden en locaties hebben 
we uiteindelijk de keuze laten vallen op het Lechtal in 
Oostenrijk. 

Ons zomerkamp in 2021 gaat dus door 
in Het Lechtal (Lechtaler Alpen) in 
Oostenrijk.  
We hebben ondertussen een kamphuis 
besproken. Ook de datum ligt vast: van 
28 juli tot en met 07 augustus.  
Alle leden +12 jaar krijgen in de loop 
van deze maand een eerste brochure 
over ons kamp. Vanaf de volgende 
maand stellen we iedereen in de 
gelegenheid om voor deze buiten-
gewoon avontuurlijke reis te sparen. 
Wij kijken er nu al naar uit! 

ACTIVITEITEN 

Om te weten: als je tijdens de activiteiten geen afstand 

kunt houden dan is het dragen van een mondmasker 

verplicht. Dat geldt zowel voor binnen als voor 

buitenactiviteiten. Respecteer de regels!  

Was en/of ontsmet regelmatig je handen! 

Wees zorgzaam voor elkaar, dan voorkomen we een 

nieuwe lock-down!    - Breng je mondmasker mee! -  



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

Elke twee weken, op zondagmiddag ben je welkom 
van 14.00- tot 16.00 uur. Hoe meer kinderen, des te 
leuker! Dus breng gerust al je vriendjes en 
vriendinnetjes mee! 

 

Onze volgende activiteiten gaan door op: 
 

Zondag 11 oktober  
(bosspel) 

en op 

Zondag 25 oktober  
(bal- en pleinspelen) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Trek altijd ravotterskledij aan die ook vuil mag 

worden, want ook dat hoort er wel eens bij! 
 
 

Op vrijdag 23 oktober 2020 is het: 
 

Dag van de Jeugdbeweging 
 

De feestdag voor alle 

kinderen en jongeren die 

met veel plezier naar onze 

jeugdbeweging komen. 
 

Op deze dag vieren we dat meer 
dan 250.000 kinderen en 
jongeren inzet tonen en een jaar 
vol spel en plezier beleven in de jeugdbeweging! 
 

Onze ksa en kaj biedt het hele jaar rond een werking 
aan voor kinderen en jongeren, een beleving waarbij je 
de verschillende leeftijdsgroepen met plezier doorloopt. 
 

Onze jeugdwerkingen bieden je de kans om te groeien 
en open te bloeien met de mogelijkheid om door te 
groeien en inzet te tonen 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. 
 

De eindverantwoordelijkheid van een groep ligt bij 
jongeren zelf. Een jeugdbeweging is niet alleen voor 
jeugd, maar ook door jeugd! 
 

Meer dan 250.000 jongeren brengen elke week hun vrije 
tijd door in de 
jeugdbewegingen en maken 
er vrienden voor het leven! 
Kom, kom  maar af… want 
ook JIJ bent welkom! 

 

KAJ 18+ 

Op onze laatste bijeenkomst in 
september hebben we uitvoerig van 
gedachten gewisseld en ideeën op 
tafel gelegd voor ons komende 

werkjaar. Resultaat: een mooi en veelzijdig 
jaarprogramma waarin iedereen wel iets naar zijn of 
haar gading herkent. We nodigen je alvast uit om je te 
laten verrassen en aanwezig te zijn op: 

10 oktober, 19.30 u.: Casjektweetetwel I 
24 oktober, 19.30 u.: Casjektweetetwel II 

Onze kaj+ werking richt zich tot jongeren vanaf 18 en 
jonge volwassenen. Voel je geroepen om kennis te 
maken met onze ploeg. Je bent welkom! 

 

SAMEN STERK TEGEN ARMOEDE 
Mensen in armoede vertellen via video 
boodschappen over hoe ze geconfronteerd 
worden met de negatieve gevolgen van 
vervuiling en klimaat veranderingen en hoe 
ze die problemen aanpakken.  
Je kan dit online meevolgen via de 

Facebook Watch Party (vanaf 16 uur, op 17 oktober). 
Registreer je via: https://www.eventbrite.com/e/global-
commemoration-for-the-intl-day-for-the-eradication-of-
poverty-2020-tickets-119904199689 

 

Trek op 23 oktober 
je sjaaltje of je 
hemd aan naar 
school of werk en 
laat aan iedereen 
zien dat je lid bent 
van onze ksa-kaj. 

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 is een vorm van solidariteit en 
samen beweging maken! 

leiding (B)engels / Speelvogels: 
 

Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50               089 46 76 96 
Gofflo Glenn, Meeuwerkiezel 188         089 46 30 27 
Mestroni Milan, Vostertstraat 75 (asp)         
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95           0473 321439 
 

Leiding ksa 
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50             089 46 76 96 
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22          089 47 22 50  
 

Leiding kaj 
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49           089 46 29 71 
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95           0473 321439 
Essers Stefan, Kanaallaan 41.1.1           0497 933694 
 

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

 

https://www.eventbrite.com/e/global-commemoration-for-the-intl-day-for-the-eradication-of-poverty-2020-tickets-119904199689
https://www.eventbrite.com/e/global-commemoration-for-the-intl-day-for-the-eradication-of-poverty-2020-tickets-119904199689
https://www.eventbrite.com/e/global-commemoration-for-the-intl-day-for-the-eradication-of-poverty-2020-tickets-119904199689
http://dagvandejeugdbeweging.be/
http://www.17oktoberlimburg.be/

