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Leiding gezocht…
We zijn op zoek naar
enthousiaste jongeren die zich
als leiding willen inzetten binnen
onze KSA, zowel voor (B)engels
als voor Speelvogels komen we
helpende handen tekort.
Als leiding bij KSA geef je jouw
ideeën de vrije loop, organiseer je leuke activiteiten en
begeleid je onze jongste leden tijdens het spel.
Je hoeft geen ervaring te hebben met KSA of met leiding
geven en je hoeft ook echt niet bijzonder sportief of
avontuurlijk te zijn. Het enige wat we van je vragen is
dat je inzet toont, dat je het leuk vind om met kinderen
en/of jongeren om te gaan en dat je je best doet om de
activiteiten zo leuk en leerzaam mogelijk te maken. We
begeleiden je graag om een goede leider / leidster te
worden.
Leiding zijn is vrijwillig (en onbetaalbaar!)
Waarom zou je leiding geven?
Er zijn een heleboel redenen om leiding te geven in
onze KSA: je doet veel ervaring op (staat ook goed op je
CV), je leert nieuwe mensen kennen, je kunt iets
betekenen voor een ander en het is natuurlijk ook nog
eens leuk en gezellig!
Leiding zijn in onze KSA is een fantastische ervaring. Kan
jij kinderen een uitdaging beiden en ze motiveren om
hun grenzen te verleggen? Wil je jezelf ontwikkelen?
Weet je leuke ideeën tot een feestje te maken? Dan
heten we je graag welkom als nieuwe leider/leidster!
Twijfel je of onze KSA (of KAJ) iets voor jou is? Kom
gerust een keer (vrijblijvend) langs om te kijken. Ons
lokaal achter de kerk is je zeker bekend.
Wil je toch eerst wat meer informatie, neem dan
gewoon even contact op met iemand van onze
leidersploeg of stuur een mailtje naar:
info@ksavostert.be.
Wat staat je te wachten, wat is onze KSA precies?
Wil je graag weten wat je ongeveer kunt verwachten als
je als KSA- leiding aan de slag gaat?
Bekijk ook even onze website of FB-pagina, dan ben je
al heel wat info rijker.
Zien we jou straks als nieuwe leiding bij ons??
Tot dan!!
Cet.

ACTIVITEITEN
Vrijdag 3 december, 19.00 uur
Kerstijstaarten verkoop
Ook vandaag trekken we rond op de Vostert voor onze
jaarlijkse ijstaartenverkoop, zodat we ook komende
zomer een tof kamp kunnen organiseren. Doe je dus
warm genoeg aan. Nadien zullen we onze kerstboom
opzetten in het lokaal.

Vrijdag 10 december, 19.30 uur
Filmavond
Vanavond is het filmavond. Welke film het wordt blijft
nog even spannend.
Vrijdag 17 december, 19.30 uur
Vuurkorf
Het gaat gezellig worden vanavond, dat is zeker. Jingle
bells, jingle bells, Jingle all the way.
Vrijdag 24 december
Kerstavond.
Op kerstavond is er géén activiteit!
Woensdag 29 december
Ontbijt + ochtendwandeling
Doordat er 2 activiteiten wegvallen door de feestdagen
en wij jullie en jullie ons niet kunnen missen, hebben we
toch nog een activiteit in elkaar geknutseld. We
beginnen om 9.00u met een lekker ontbijt, waarna we
samen een leuke winterwandeling gaan maken.
Vrijdag 31 december
Oudejaarsavond
Vanavond is er geen activiteit.
Draag steeds zorg voor hygiëne en breng je
mondmasker mee naar de activiteiten!
leiding (B)engels / Speelvogels:
Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50
Gofflo Glenn, Meeuwerkiezel 188
Mestroni Milan, Vostertstraat 75 (asp)
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95

0479 117584
089 46 30 27
0473 321439

Leiding ksa
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

089 46 29 71

KAJ 18+

Als je 18 bent of ouder, dan ben je welkom
op onze volgende activiteiten:

Zaterdag 4 december:
Dartstoernooi
We hebben nieuwe dart-borden
voorzien in ons lokaal en vanavond
nodigen we iedereen uit - ook niet leden - om de
uitdaging aan te gaan en de trofée van beste dartgamer mee naar huis te nemen.
Zaterdag 18 december, 19.30 uur
Italiaanse avond
Rocco Granata kan er helaas niet bij zijn, maar dat
neemt niet weg dat we vanavond verschillende
Italiaanse recepten tevoorschijn toveren, met een
speciale toets van onze eigengereide kok…
Bijdrage in de onkosten: Leden = €3 – Niet leden: € 6

Onze (B)engels (6-8 jaar)
en Speelvogels 9-11 jaar)
Ook de komende 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 4 december
14.00 – 15.00 uur:
Vandaag is er géén
activiteit! Maaarrr…
Sinterklaas is bij ons
geweest en hij heeft voor alle
kinderen een leuk presentje achter
gelaten. Iedereen mag zijn of haar
cadeautje komen afhalen tussen
14.00 en 15.00 uur in ons lokaal!

Inschrijven vooraf (bij Etienne) is gewenst.

Verjaardagen in december:
Houbrechts Amber 4 december
Houbrechts Dylan 4 december
Masia Myna
5 december
Boutsen Noa
6 december
Donné Fleur
9 december
Cordeel Etienne
10 december
Snoks Liselotte
18 december

Aan iedereen een dikke proficiat!

Zondag 19 december - 14.00 uur
Naar de ijsschaatsbaan!
Trek lekker warme kleren aan en breng je
handschoentjes mee, vanmiddag nemen we jullie mee
naar de Breese schaatsbaan om samen een leuke
schaatsnamiddag te beleven!

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

Lidgelden…
Lidgeld nog niet heeft betaald? Dan ben je niet meer
verzekerd en kan je dus ook niet meer deelnemen aan
onze activiteiten. Neem contact op met je leiding en
breng dit zo snel mogelijk in orde.

Kerst- ijstaart verkoop.
Vorige week zijn we gestart met onze jaarlijkse kerst-ijstaart actie. Omdat we niet overal zijn geraakt, gaan we
vanavond verder met een tweede ronde. Zodat we iedereen alsnog onze heerlijke versnapering kunnen
aanbieden voor de komende feestdagen.
Indien we aanstaande vrijdag 3 december niet tot bij u zijn geraakt, dan was u mogelijk niet thuis tijdens ons
bezoek. Geef dan even een seintje aan Etienne en dan brengen wij uw bestelling in orde.
Prijs : 5 euro per stuk.
Onze kerst- ijstaarten worden op zaterdag 18 december – voormiddag – bij u aan huis geleverd.

Het jaar is oud, het jaar is moe
Het jaar doet stil zijn deurke toe.
Het gaat op lome benen heen
Het slaapt voorgoed op koude steen.
Het jaar is toe. ’t Wordt middernacht;
Achter de deur, wie lacht, wie wacht?
Het nieuwe jaar, het jonge jaar,
Dat blijde roept: “geluk is daar!” (J. Tulkens)

We wensen aan iedereen
een zalig kerstfeest en een
hoopvol nieuw begin!

