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We zijn vertrokken…
Niet dat we weg zijn, maar wél dat we een goede start
hebben genomen.
Zowel bij onze (B)engels als bij onze Speelvogels
hebben zich heel wat nieuwe leden aangemeld. Ook bij
onze +12 leden zien we enkele nieuwe gezichten en dus
zijn we erg in onze nopjes.
Bij de kaj 18+ jongerenwerking verliep de start een
beetje moeizamer, misschien dat “het plotselinge méér
mogen” en de aanvang van het academiejaar hier een
beetje heeft meegespeeld, maar toch zijn we ook hier
hoopvol gestemd.
Ik merk een brede smile bij onze leidingploeg, want de
inschrijvingen voor het nieuwe werkjaar lopen vlotjes
binnen en dat bezorgt iedereen een tevreden gevoel. We
kijken weer met een open blik en veel enthousiasme
naar de toekomst, het begin is gemaakt en ook de
plannen voor het komende werkjaar worden nu al volop
gesmeed.
Na een schitterend kamp in juli en augustus zijn we
ondertussen ook begonnen met de voorbereidingen naar
volgend jaar toe. En zo zie je maar, ondanks de covidmiserie afgelopen jaar, ziet de toekomst er opeens weer
helemaal anders uit.
Een nieuw werkjaar is begonnen, een geweldig gevoel
voor vele kinderen en jongeren en een nieuwe dynamiek
voor onze leidingploeg. Ik zou dit ksa en kaj
engagement willen omschrijven als volgt:

Iets drinken kan aan 1 euro!
Mocht er tijd overblijven, dan voorzien we na de diaronde eventueel nog een leuke activiteit.

Vrijdag 8 oktober, 19.30 uur:
Zien horen zwijgen
Voor deze activiteit zal je je hoofd goed kunnen
gebruiken. Waarvoor precies zal duidelijk worden als je
ons lokaal binnentreedt.
Vrijdag 15 oktober, 19.30 uur:
Binnen de minuut
Voor degene die het niet kennen, het is de bedoeling dat
jullie verschillende opdrachten moeten voltooien binnen
de minuut. Wie slaagt hierin en wie moet toch nog wat
meer gaan oefenen? Kom het ontdekken.
Vrijdag 22 oktober, 19.30 uur:
Rood zwart wit groen
Wat deze kleuren precies te maken hebben met deze
activiteit ga ik nog niet verklappen, maar je zal deze
kleuren vanavond meermaals zien terugkeren.
Vrijdag 29 oktober, 19.30 uur:
Halloween
Het is weer tijd om lekker te griezelen! Wie heeft er
stalen zenuwen en slaagt erin om de avond zonder
schrikken door te komen? Wij zijn alvast benieuwd.

leiding (B)engels / Speelvogels:

Vrijwillig maar niet Vrijblijvend
Ver-bonden maar niet Ge-bonden
Onbetaalbaar en niet te koop
Positief denken, Positief doen
Met als enig doel...

Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50
Gofflo Glenn, Meeuwerkiezel 188
Mestroni Milan, Vostertstraat 75 (asp)
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95

089 46 76 96
089 46 30 27
0473 321439

Leiding ksa

Voor jezelf en voor de ander een fijn gevoel ...
Mooier kan het wellicht niet omschreven worden, dus
sluit je aan en word lid van onze super leuke jeugd en
jongerenwerking op de Vostert!
Cet.

Activiteiten
Vrijdag 1 oktober, 19.30 uur
Dia- avond zomerkamp
Vanavond kijken we terug op onze toffe zomerkampen.
We tonen eerst de dia’s van ons (B)engelskamp in
Bocholdonia en aansluitend laten we iedereen genieten
van ons kamp in Oostenrijk. Zowel leden, ouders, als
sympathisanten zijn welkom.
Dit is ook het moment om foto’s te bestellen, of breng
een stick mee, na afloop is er gelegenheid om foto’s te
bestellen of op stick te zetten.

Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22

089 46 76 96
089 47 22 50

Leiding kaj
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95
Essers Stefan, Kanaallaan 41.1.1

089 46 29 71
0473 321439
0497 933694

Volwassen begeleiding:
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49

Verjaardagen van deze maand:
10.10
12.10
15 10

Beenders Jan Lucas
Bosmans Jilly
Lauwers Lars

Van harte gefeliciteerd
met jullie verjaardag!

089 46 29 71

Oorverdovend plezant

kaj +18
KAJ is er voor jou!
Je bent- of word 18 of ouder, dan ben
je welkom in onze jongerenbeweging.
Samen met je vrienden bepaal je welke
activiteiten jouw interesse hebben.
Van ons krijg je de ruimte om die verwachtingen in te
lossen!
We kijken er naar uit om je te
ontmoeten op één van de volgende
activiteiten:
Zaterdag 9 oktober, 19.30 uur:
De vuurkorf
Een vuurkorf aan ons lokaal, om je te verwarmen, om
te genieten, om gezellig samen te zijn en te keuvelen
over 1000-en één dingen!

Zaterdag 23 oktober
Filmavond
Uit een selectie van 1000 prenten er één tevoorschijn
toveren die iedereen in vervoering brengt… we laten
het over aan onze vakkenner om dé prent van het jaar
te kiezen.

Onze (B)engels
en Speelvogels
Elke
twee
weken,
op
zondagmiddag van 14.00 uur tot
16.00 uur, maken we plezier zoals
niemand
anders
dat
kan.
Benieuwd wat we deze maand
weer allemaal gaan doen? Lees
dan maar vlug verder… Zorg ervoor dat je op
zondagmiddag altijd ravotterskledij aan hebt die een
beetje vuil mag worden. Vergeet ook niet om je sjaaltje
aan te doen, zo weet iedereen dat jij erbij hoort!

Zondag 10 oktober:

Op het plein moet je zijn…
Dat plein, dat is het leukste plekje van de Vostert.
Deze zondag staat weer garant
voor een namiddag vol kei leuk
speelplezier.

Zondag 24 oktober:

Buitenspel…
Het zal een beetje van
het weer afhangen, maar onze leiders kijken er nu al
naar uit om samen met jou stevig te ravotten!

Dag van de jeugdbeweging.

Duizenden jongeren zijn
lid van een jeugdbeweging,
dus vandaag is het jouw
dag: trek je T-shirt of
sjaaltje aan als je naar
school of naar het werk
gaat en laat aan iedereen
zien dat je lid bent van
onze ksa of kaj.
Vertel enthousiast over het plezier dat je hier op de
Vostert hebt, de vele activiteiten en toffe vrienden en
vriendinnen.
Vraag je leerkracht om in je klas een kwartiertje te
mogen vertellen over jouw jeugdbeweging en werk je
deze dag helemaal in “the picture” opdat iedereen zou
weten hoeveel plezier jij, en zovele andere kinderen
en jongeren elke week opnieuw beleven.
Dag van de jeugdbeweging…
Duizenden kinderen en jongeren "in beweging",
onderweg naar overal. Vooral met elkaar. Speels en
spannend. Telkens anders, telkens jeugdbeweging.
Laat zien dat je lid bent van onze ksa of kaj en trek op
22 oktober je T-shirt aan naar school of werk.
Gewoon doen!

Lidgeld…
De
inschrijvingen
lopen
binnen en ook heel wat nieuwe
kinderen hebben de weg naar
ons lokaal gevonden. Dat voelt
super goed, dank je wel!
Mogen we vragen dat – voor zover dit nog niet is
gebeurd – ook het lidgeld in orde wordt gebracht. Dat
kan door jouw lidgeld mee te brengen naar het lokaal
ofwel door middel van overschrijving.
Inschrijfpapiertje kwijt?
Vraag een nieuw aan je leiding!
Breng je lidgeld in orde, liefst zo
snel mogelijk, zodat wij je
gegevens kunnen doorgeven.
Vanaf het moment dat je lidgeld
is betaald, ben je ook verzekert.
Het lidgeld bedraagt € 25 voor leden van ksa.
18+ leden betalen dit jaar slechts €10, dit is éénmalig
dank zij een groepskorting die we verkregen van kaj.

De Paskoffer: 8 – 10 oktober
Hij is er weer: de paskoffer van ksa. Tijdens het weekend van 8 – 10 oktober
stellen we iedereen die dat wenst in de gelegenheid om een T-shirt, hoody,
hemd, of … te passen.
Als je wilt dan bestellen we deze kledij voor jou en hopelijk hebben we die
nog in huis voor de dag van de jeugdbeweging op 22 oktober.
Het zou super tof zijn als jij op deze dag kan laten zien dat je lid bent van
onze ksa. Maar ook als we met onze vriendengroep op pad gaan, dan is het
fijn dat iedereen kan zien dat jij er ook bij hoort.
Dan willen we laten zien dat we een toffe groep zijn, dat we bij elkaar horen en dat we er zijn

