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Dag! 
 

Ik sta voor de kleerkast van mijn 
jeugd… 
Een uitgerafelde jeans, versierd met 
bloemetjes en vredetekens… 
Ik vond ze fijn toen, tot ergernis van 
mijn moeder. 
Een stapel brieven, vol met tekeningetjes en zinderend 
van vriendschap en liefde, en dan mijn oude uniform 
van de jeugdbeweging… ik ruik er nog het kampvuur 
in… uren zat ik dromerig te staren in de vlammen. 
Ik stond dwars tegenover een burgerleven met wit 
hemd en stropdas. Ooit dacht ik eraan om naar 
ontwikkelingslanden te gaan, in dienst van anderen. 
Ik sluit de kast… 
Met heimwee in mijn ogen en mijn hart en met een 
hoofd vol vragen. Heb ik mijn dromen opgegeven, 
anders gekleurd, maak ik mezelf wat wijs? 
Sterven idealen als je ouder wordt? Wat mag ik 
opgeven en wat niet? Dat is de grote vraag in ´t leven, 
waar je nooit mee klaarkomt. En dan denk ik: als ik 
echt van mensen houd, zielsveel en met warmte,  
als ik van schoonheid houd in al haar vormen, 
als ik nog met kinderogen kijk naar bloemen en 
sterren… 
dan hoef ik niets te vrezen en dan heeft het weinig 
belang of ik veertien of veertig of zestig ben. 

ACTIVITEITEN 
Vrijdag 4 mei, 19.30 uur 

Zwemmen 
Neem je zwembroek, een afdroogdinges en stop je 
rugzak vol met luchtbellen en voorgepakte pret… 
neem dan nog eens drie euro mee en bereid je ver-
volgens voor op een super gezellig avondje water-
plezier in zwembad de IJzeren Man te Weert. 

 

Vrijdag 11 mei, 19.30 uur lokaal 
Verkoopactie van kien- en steunkaarten. 

Juist ja: de Pinksterfeesten staan voor de deur en 
vanavond gaan we een eerste keer op pad voor een 
eerste voorverkoop van onze kaarten. Probeer om op 
tijd aanwezig te zijn. 

 

 

 

Vrijdag 18 mei, 19.15 uur 
Vospop Prepared 

Vier bands die vanavond in ons lokaal het podium 
onveilig maken: “rocken” wordt een werkwoord! 
Deuren open vanaf 19.15 uur. Aanvang: 20.15 uur 
Toegang is “Low kost”: 2 euro. Onze consumpties 
zijn ook low kost: 1 euro… Wat houd je tegen om 
mee te swingen? 
Meer info, zie: www.vospop.be 
 

Dinsdag 22 mei, 19.30 uur 
Opruim en klaarzet avondje. 

Bovenstaande spreekt voor zich: Iedereen even de 
handen uit de mouwen steken voor het komende 
weekend: 

Vrijdag 25 mei, 19.30 uur 
Pinksterfeesten: Kienavond 

Naar jaarlijkse traditie beginnen wij onze pink-
sterfeesten met een gezellige kienavond. Voor de 
grote prijzen moet je vandaag in ons lokaal zijn! 

 

Zaterdag 26 mei, 14.00 uur 
Pinksterfeesten: Koffiestop 

Het 4de jaar op rij organiseren wij de koffiestop. 
Dit jaar zal deze doorgaan op 26 mei om 14.00u. 

De opbrengst van de koffiestop gaat integraal 

naar het kinder kanker fonds te Leuven. 
Dus kom gezellig een tasje koffie drinken en een 

lekker stukje taart eten. 
Helpende handen zijn altijd welkom! 

Als u geïnteresseerd bent om te helpen neem dan 
contact op met: Diane Leurs: 0494303228 

    Edith Vandael: 047457278 

Alvast Bedankt! 
 

Zondag 27 mei, 13.00 uur 
Pinksterfeesten:  

Rommelmarkt en Vlaamse kermis 
Onze jaarlijkse gezellige rommelmarkt is het recept 
voor een ongelofelijke namiddag vol spanning en 
plezier. 
Uw aanwezigheid stellen wij bijzonder op prijs.  

Verjaardag van de maand: 
 11 mei: Bart Verbeek 

Namens de hele kaj: van harte proficiat! 
 

Zondag 13 mei 
M o e d e r d a g … 

Een dikke proficiat aan alle moeders! 

BENGELS:  
6 mei: 14.00 uur: Foto-zoek-stadspel te Bree. 
         Fiets meebrengen ! 
 

20 mei:14.00 uur: voorverkoop kien- en steun- 
        kaarten voor onze Pinksterfeesten. 

 



Met Vospop biedt onze kaj, nieuw en/of aanstormend talent de 
kans om “hun ding” neer te zetten op het podium. 
Jonge en niet te temmen rock-fanaten krijgen dan de kans om 
zich helemaal uit te leven en het beste van zichzelf te geven. Vier 
bands op het podium vanavond… laat je verrassen door hun 
sound en eigentijdse geluid. 
Niet te missen: Vospop prepared I…  
Wees erbij op 18 mei, doors: 19.15uur – kaj- lokaal! 

 

     Noteer ook al de volgende data:  - zaterdag 14 juli …  Vospop unplugged  
- vrijdag   14 sept. …Vospop prepared II 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pinksterfeesten 25-27 mei 2012 
 

Het tofste weekend beleeft Bree met de Pinksterfeesten op de Vostert. 
 

Bijna is het weer zover. 
Het programma van onze Pinksterfeesten is helemaal klaar. 
We gaan nu beginnen aan de laatste ronde: drukwerken, 
affiches verspreiden, centjes zoeken, mensen aanspreken 
en duizend en één dingen regelen om ervoor te zorgen dat 
het weer geweldig wordt dit jaar. 
 

Een tip van de sluier: 
 

Vrijdag 25 mei:  
Ieder jaar is op de vrijdagavond met Pinksteren de sfeer te 
snijden. Je voelt de spanning, het gegniffel ebt weg… 
geschuifel op een stoel… en dan plots die éne grote 
ontlading die als een apotheose door het lokaal schiet… 
KIEN !!!  

Onze kienavond mag er zijn, het is een avondje gezond gespannen ontspannen (mooi hé!). 
 

Zaterdag 26 mei:  
Koffiestop… vanaf 14.00 uur.  
Sedert een aantal jaren organiseren onze (B)engels op zaterdagnamiddag een heuse koffiestop. U bent dan van 
harte welkom om onder het genot van een kopje koffie of taart een aangename namiddag bij ons te beleven. 
De opbrengst van deze namiddag wordt integraal geschonken aan de kinderen kankerpatiëntjes van het 
Universitair Ziekenhuis te Leuven. Onze (B)engels gaan dit persoonlijk in het UZ afgeven! 
Help onze (B)engels helpen. Zij rekenen op u. 
 

Zondag 27 mei: 
Vostert kermis met daarbij al 34 jaar… de gezelligste 
rommelmarkt uit deze regio; leuke optredens, Vlaamse 
kermis, springkasteel, gezellig terras, één brok vol gezellig 
familieplezier! Alles heel gewoon, zoals dingen nog gewoon 
kunnen zijn. Deelnemen aan onze markt is gratis… dus ruim 
nog snel de zolder leeg, maak plaats in de garage of sleur die 
oude kisten uit de kelder, doe mee… en belééf een heerlijk 
namiddagje vertoeven temidden nieuwsgierige blikken en 
fonkelende oogjes, grijpgrage vingertjes, verwonderde 
gezichten en gezellige verhalen… dit is puur genieten… 
Een streepje muziek en amicaal vertoeven… het hoort er 
allemaal bij. 
 

Onze Pinksterfeesten maken een hartelijke parochie: dan is de Vostert op haar best en wordt het 
Pinksterweekend één groot familiefeest. 
 

Wij zijn blij als u er dit jaar (ook) weer bij bent! 
 


