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Beste allemaal, 
 

Op 11september 
hielden we onze 
startdag voor de 
Speelvogels en 
onze (B)engels. 

 

De weersvoorspellingen zagen er niet al te best uit, maar 
in de namiddag konden we toch rekenen op mooi weer. 
Resultaat: een schitterende buitenspeeldag!  
Klimmen en klauteren, balspelen, stevig ravotten, jolijt en 
vrolijke gezichten… iedereen had er zin in. Het waren dan 
ook leuke activiteiten waaraan iedereen kon deelnemen. 
Het leuke is dat we ook veel nieuwe gezichtjes hebben 
ontmoet waarvan er enkele ook na de startdag terug 
gekomen zijn. 
Er zijn naar aanleiding van de startdag een aantal kinderen 
komen kijken en ook meespelen.  
Hopelijk kunnen wij hen binnenkort welkom heten als lid. 
 

Na een te gekke start van het nieuwe werkjaar is iedereen 
binnen onze ksa en kaj verder gegaan met hun eigen 
opkomsten. Bij ksa hebben ze ook een stevig begin 
gemaakt. Leuk om te vermelden is dat er al stevig van 
gedacht werd gewisseld over ons buitenlandse kamp voor 
het volgende jaar. We gaan hier zeker mee aan de slag. 
KAJ heeft zijn jaarprogramma samengesteld. Een hele 
boterham! Alleszins een stevig pakket aan voorstellen en 
activiteiten en dat belooft!  
 

En zoals eerder vermeld: 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.  
  

In de loop van deze maand vragen we dat jij ook je lidgeld 
in orde brengt. Dat is belangrijk om in orde te zijn met je 
verzekering, maar het is ook een vorm van solidariteit.  
Samen bouwen we aan onze jeugd- en jongerenwerking 
hier op onze Vostert, want door te “samenwerken” maken 
we van ons lokaal hier op de Vostert het leukste en tofste 
ontmoetingsplekje van  het land. 
 

Dus spreek je leiding aan en breng je 
lidgeld in orde. Voor 25 euro ben je als 
lid het hele jaar verzekerd bij onze ksa. 
Voor kaj bedraagt het lidgeld dit 
werkjaar €15.  
 

Zot van avontuur, boeiende 
ontmoetingen, sportieve belevenissen en sprankelende 
ervaringen… bij ons beleef je het allemaal. Tot dan! 
 

Cet. 

 

Vrijdag 7 oktober 

Bosspel 

We trekken het bos in op zoek naar het mysterieuze 

wezen waar ze al een tijdje over spreken. Spannend! 

Oh ja, vergeet je zaklamp niet mee te nemen, zo heb je 

meer kans om hem te vinden. 
 

Vrijdag 14 oktober 

Spelletjes avond 

Kaarten, pokeren, mens erger je niet, schaken of toch 

weerwolven? Kies zelf welk spel je vanavond wil 

spelen.  

Vrijdag 21 oktober 

Ladderspel 

Wie klimt er het hoogste op de ladder en kroont zich 

tot ladderkoning van de avond. Kom en daag je 

vrienden uit voor de tofste games. 

 

Vrijdag 28 oktober 

Halloween 

Het is weer tijd om te griezelen! Vanavond hebben we 

een leuke Halloween avond voor jullie op de planning 

staan. 
 

 

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 oktober: 
 

Beenders Jan Lucas 10 oktober 

Bosmans Jilly  12 oktober 

Lauwers Lars  15 oktober 

Goossens Charlotte 27 oktober 
  

     Aan iedereen een dikke proficiat! 

 

 

 

 

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


Wanneer we met de oudere 
generatie spreken over de kaj, dan 
denkt men bijna altijd aan de 
figuur van Jozef Cardijn, stichter en 
proost van de kaj, die met veel 

vuur zijn boodschap van respect voor de jongeren 
verdedigde. 
Cardijn verpersoonlijkte de kaj. Het was zijn léven, hij was 
één met de beweging. 
Zijn boodschap “Door eigen werk sterk” is geen holle 
slogan maar bracht duizenden jongeren in Vlaanderen en 
de hele wereld in beweging. 
Toen ik onlangs met enkele “oud-leden” in gesprek kwam 
was ik enigszins verbaasd van hun bezieling - nog steeds - 
voor de kaj. “Eens kajotter, altijd kajotter” het is geen 
holle uitspraak en het deed me nadenken over wat deze 
mensen na zovele jaren allemaal heeft bezield. 
KAJ bracht een nieuwe jeugdwerking tot leven. Een 
woordtriade als “zien, oordelen, handelen” was en is nog 
steeds spectaculair en gaat, ook vandaag nog, de hele 
wereld rond. 
KAJ heeft aandacht voor alle jongeren, jongeren die 
studeren en schoolverlaters, werkende jongeren en  
jongeren die hun draai niet vinden 
maar ook voor wie zich kan 
onderscheiden, het maakt niet uit 
wie je bent of wat je afkomst is. Bij 
kaj heeft iedereen een eigen plek en 
gaan we uit van het eigen kunnen, 
de eigen talenten.  
Bij kaj tel je mee! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Om te noteren: 

Kaj activiteiten 
 

Zaterdag 8 oktober 
   lokaal om 19.30 uur 
         Croque Hawaï 

Iedereen tovert naar eigen recept zijn / haar 

croque- special uit de pan of de oven. Breng je 

eigen ingrediënten mee en verras ons met je 

bakkunst! 
 

  Zaterdag 29  

     oktober 
 

Vertrek aan ons lokaal om 19.15 uur 
(Zorg dat je op tijd bent) 

    Halloween escape tocht 

We gaan griezelen en puzzelen  

met opdrachten op de route en  

escaperooms waaruit je als groep  

moet ontsnappen en dat zal niet  

meevallen met al die griezels die  

je onderweg tegenkomt. 
Duur van de tocht +/- 2 uur 

Terug thuis +/- 22.30 uur 

Voor 20 oktober inschrijven bij Etienne 

Niet-leden betalen €5 deelname. 
 
  (B)engels en Speelvogels 

 

Onze (B)engels en Speelvogels komen elke twee weken samen op zondag  
namiddag van 14.00 tot 16.15 uur, telkens aan ons lokaal. 

     

Elke zondag is een dag vol speelplezier, daarom vragen we dat alle kinderen  
    ravotterskledij aan doen die ook wel eens vuil kan / mag worden. 
 

zondag 16 oktober: Wees allert… 
Wie zoekt die vindt, hou je ogen maar goed open! 
 

zondag 30 oktober: hallo hallo halloween... Het is weer de tijd van het jaar. Er 
kan van alles gebeuren. Je kan maar beter ogen in je rug hebben. 
Elke twee weken op zondagnamiddag… kinderenleute op de Vostert! 

 
Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober. 

 

Armoede beweegt als een neerwaartse spiraal.  
Niemand is immuun voor armoede. Situaties zoals je werk verliezen of ziek worden kunnen 
iedereen overkomen! Nog moeilijker is het voor de zogenaamde ‘generatie-armen’, mensen die 
 geboren en opgegroeid zijn in armoede en het dagelijkse ‘overleven’ normaal vinden. Zij  
hebben geen voorbeeldfiguren en missen vaak de vaardigheden die in de huidige maatschappij  

nodig zijn om te kunnen ‘meedraaien’. Zonder hulp en ondersteuning van buiten uit geraken ze er zelden of nooit 
bovenop. 
Samen sterk tegen armoede. De Limburgse actie tegen armoede gaat door op maandag 17 oktober om 14.00 uur aan ’t 
Scheep in Hasselt (start wandeling). Er is een stop aan het Regenbooghuis en er is een solidariteitsmarkt. Verder is er 
ook nog een fototentoonstelling (vanaf 15 uur). Om 18 uur is er een optreden Welzijnsschakelkoor; de dag wordt 

afgesloten met een hapje en een drankje. Meer info: http://www.17oktoberlimburg.be/ 
 

 


