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Beste allemaal, 
 

Een nieuw werkjaar is weer van 
start gegaan en daar zijn we blij 
mee, want stilzitten, dat is aan 
ons niet besteed. 
Als lid van onze kAJ en / of KSA 
weet je dat we de komende 
maanden weer een leuk 
programma voor jullie in elkaar 
zullen steken. 
Even opfrissen: we kunnen nu al 

uitkijken naar super spannende activiteiten, een spaghetti- 
avondje, een Sinterklaasfeestje, een keitof weekend, onze 
kaas- en wijnavond, de Pinksterfeesten… En niet te 
vergeten: onze KAJ viert dit jaar haar gouden jubileum! 50 
Jaar jongerenwerking hier op de Vostert, dat gaan we 
zeker vieren. 
Onze KSA zet ook een grote feestneus op: dit jaar vieren 
we immers ook 10 jaar KSA-Vostert! 
Het wordt dus een bijzonder en feestrijk werkjaar! 
 

September is traditiegetrouw onze startmaand en 
daarmee is het gepast om even terug te blikken op ons 
vorige werkjaar. 
Vooreerst genieten we nog een beetje na van ons 
geweldig tof kamp in Koksijde met héél véél mooi weer. 
En dan die keileuke zondagnamiddag- activiteiten 
boordevol speelplezier voor onze Speelvogels en 
(B)engels, de sportieve en spannende ksa- activiteiten op 
vrijdagavond… of denk aan het gemoedelijke kaj-
samenkomen van onze jongeren en jong volwassenen op 
zaterdag! 
Altijd leuk… en altijd even enthousiast! 
En zoals steeds blijven we jullie in de toekomst informeren 
met dit leuke krantje, zodat iedereen weet wat we 
allemaal uitspoken in en om onze lokalen. 
 

Het kan natuurlijk altijd zijn dat groepen eens een extra 
activiteit inlassen, maar daarover worden jullie, zoals 
steeds, apart op de hoogte gebracht. 
 

Onze kalender, info, contactinfo, lokale weetjes, enkele 
foto’s… kan je ook steeds online terugvinden op de 
website www.kaj-ksavostert.be of op de facebook pagina 
van onze ksa of kaj. 
  

Een jaar lid zijn kost natuurlijk ook wat geld.  
Voor 25 euro ben je als lid het hele jaar verzekerd bij onze 
ksa. Voor kaj bedraagt het lidgeld dit werkjaar €15.  
Hiervoor krijg je natuurlijk wel heel wat terug, een drankje, 
leuke activiteiten, kortingen… 
De toon is gezet: op naar een sprankelend nieuw werkjaar! 
Ik kijk er alvast naar uit! 

Cet. 

 
Vrijdag 9 september 

Bosspel 

Vanavond trekken we de bossen van de vostert in en 

gaan we een aantal toffe spelen doen tussen de bomen 
  

Vrijdag 16 september 

Infoavond zomerkamp 2023 

Het nieuwe jaar is weer gestart dus tijd om er achter te 

komen waar we dit werkjaar op kamp gaan. Vanavond 

is iedereen welkom om te komen luisteren waar we dit 

jaar naartoe willen gaan en misschien zelfs mee 

mogen kiezen. 
 

Vrijdag 23 september 

Extreme balspelen 

Wat we hier juist mee bedoelen kunnen we nog niet 

zeggen, maar het heeft iets met balsporten te maken. 

Kom jij het mee ontdekken? 
 

Vrijdag 30 september 

Een tocht door het donker 

Doe voor vanavond een paar goede wandelschoenen 

aan, want we blijven niet aan het lokaal. Het beloofd 

een toffe uitstap te worden waarbij je je verstand af en 

toe nog wat bij nodig gaat hebben. 

 

 

ACTIVITEITEN 

leiding (B)engels / Speelvogels: 
 

Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50               0479 117584 
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 
 

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

 

     Verjaardagen in september: 
 

De Munck Lex  02 september 

Walterus Kilyan 05 september 

Lauwers Jurgen 05 september 

Vangompel Nick 29 september 
  

     Aan iedereen een dikke proficiat! 

 

 

 

http://www.kaj-ksavostert.be/


Wat is KAJ? 
KAJ is een beweging voor alle 
jongeren. KAJ is een lokaal om je 
in te amuseren, een toog voor 

een fijn gesprek, een zetel om in door te zakken, een 
plaats om stoom af te laten samen met je vrienden. 
In KAJ doen we samen ons goesting.  
Niemand een hak zetten, niet in de kou laten staan, 
iedereen wordt aanvaard. 
In onze kaj richten we ons vooral op jongeren vanaf 
18 jaar tot... Nog geen 18, maar op weg naar? Ook 
dan ben je welkom.  
 

KAJ is meer dan sport en spel, reikt verder dan de 
activiteiten op zich. KAJ is een ruimdenkende, open 
en hechte jongerenbeweging met aandacht voor 
zowel persoonlijke als maatschappijgerichte 
actiemomenten. 
 

Onze activiteiten vinden twee-
wekelijks plaats, op zaterdag, in 
ons lokaal hier op de Vostert. We 
bieden ruimte voor een goed 
gesprek, eigen inbreng en op tijd 
en stond een “barmoment” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  Kaj  
 

   startmoment 
 

Zaterdag 24 

september 
 

In ons lokaal om 19.30 uur 
 

We hebben een voorstel voor onze komende 

jaarwerking uitgewerkt en dat willen samen 

met jullie van nabij bekijken. 
 

Een heel belangrijk punt is onze viering 50 jaar 

kaj-Vostert.  
 

We zijn benieuwd naar ieders inbreng! 
 

Onze activiteiten vinden twee- wekelijks plaats, op 
zaterdag, in ons lokaal hier op de Vostert.  

    We bieden ruimte voor een goed gesprek, 
    eigen inbreng en op tijd en stond een 
    leuk “barmoment” 

 


