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Opnieuw beginnen (1) 
 
Trap op, trap af… naar de bakker, tafel dekken en 
daarna samen de afwas doen… De gestreken hem-
den gaan de linnenkast in, mijn jeans komt weer 
op het beneden schap… voor hoelang? 
De vloer in de garage is nog proper, maar 
vanavond weet ik… ja ja hoe vaak heb ik het al 
gedaan. Maar, ´t is altijd… herbeginnen. 
Ons dagelijkse doen dobbert op een rivier van 
steeds weer terugkerende handelingen. Meestal 
stap je gewoon in en vaar je. 
En toch, het vraagt weer wat om maar weer eens 
die fiets uit de berging te halen, je te beschermen 
tegen weer en wind en naar school of werk te 
fietsen. Meer moeite kost het als je na een 
ziekteperiode, terug de eerste stappen zet naar je 
werk; waar je collega´s je met vragende ogen 
aankijken, of je merkt dat je werkplek en enkele 
regeltjes veranderd op je wachten en je jezelf dient 
aan te passen. 
Omdat je elkaar gaarne ziet, is het ook aan je 
relatie, hoe goed ook, altijd opnieuw te werken…  
Wat leeft, vraagt voedsel. Elke dag. Opnieuw. 
Mensen zijn taaie dieren. Gelukkig. 
Herbeginnen, dat is wat wij steeds weer doen. 
Hebben wij dan toch sap van de Levensboom in 
onze aderen lopen? 
Zelf ons contact met God, is nooit voor altijd 
verworven. 
Ook hier… opnieuw beginnen. 
Telkens weer. 

Cet. 
 

A c t i v i t e i t e n kaj-ksj 
 

Vrijdag 05 april, 19.30 
Micro zaalsporten 

Wat de pret en de sportiviteit betreffen, hoeft 
mini niet voor maxi onder te doen. Dat voel je 
zelf wel als je spierkracht afneemt… 

 

Vrijdag 12 april, 19.30 
Rabus… 

De praktijk ziet er altijd anders uit dan de 
theorie. Dat merk je vanavond vanzelf als de 
rebus een raadsel wordt en je met rooie oortjes 
moet toegeven aan een ander. 
 

Vrijdag 19 april, 19.30 
Kompastocht… 

Het draait en het tolt, het wijst alle richtingen uit 

en de kaart zit weer helemaal fout. Hoe zit dat nu… 
vind je de weg terug of wat? 
 

Vrijdag 26 april, 19.30 
Ballonnen games 

Vraag me niet hoe ze het bedenken, maar vanavond 
kon het wel eens een sappig boeltje worden, beetje 
slijmerig, weet je wel. 
Plezant boeltje… be there! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zondag 07 april 
Filmnamiddag, 14.00 uur 

Vanmiddag draaien we een mooie film waar onze 
(B)engels best wel van kunnen snoepen. Dat laatste 
moet je natuurlijk wel zelf meebrengen! 
 

Zondag 21 april, 14.00 uur 
Schaatsen 

Als je zelf schaatsen hebt, dan mag je die 
meebrengen. Heb je geen schaatsen? Geen nood. 
Dan huren wij die wel voor jou. Dit wordt een 
mooie namiddag op de schaatsbaan van Maaseik. 
Let wel: deze activiteit kan een half uurtje uitlopen. 
 
Zomerkamp kaj-ksj… 
Wie wil meegaan moet zich haasten: er zijn nog 
maar twee plaatsen vrij voor ons kamp in Oostende. 
Inschrijven doe je door overschrijving van €25 op 
onze spaarrekening BE78 8333 0797 7286; 
kampeerkas kaj- Vostert, met vermelding van: 
Naam, Voornaam; kamp 2013. Gewoon doen!!

De verjaardag(en) van deze maand: 
 

Tibo Van den Eynden 25 april 
 

Van harte gefeliciteerd 
 

Samenstelling leidersploeg 
 

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49          -   089 462971 
Essers Stefan, Teelestraat 21          -   089 865791 
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95        - 0473 321439 
Renckens Barbara, Grote Baan 57  - Ellikom  
Schouteden Rod, Weegbreestraat 8    -   089 473788 
Vrancken Stef, Watertorenstraat 19    -   089 461315 
 

Proost: 
Clijsters René, Vaesstraat 10          - 089 463450 
 



 

Een stevig weekend en zeker niet voor watjes. 
 

Iedereen die ervoor in aanmerking komt heeft van ons al een foldertje en 
een inschrijfformuliertje gekregen. 
Denk eraan: uiterlijk 05 april moet je dit afgeven bij je leiding. 
Als je een beetje avontuurlijk bent aangelegd, dan is deze activiteit op je 
lijf geschreven.  Tijdens het weekend van 3 tot 5 mei organiseert onze 
ksj: KNAVO. 
Beladen met potten en gamellen, slaapzakken, matjes en 
rugzakken trekken we naar een grote weide in Zutendaal om onze tenten 
op te stellen. Van daaruit gaan we de ene uitdaging na de andere aan. 
Een greep uit het aanbod van vorige editie: touwenparcours, kabelbaan, sjorren, vuur maken, kompas 
lezen, enz. Heb je dus zin in avontuur, dan mag je deze activiteit zeker niet missen! 

---===oooOooo===--- 

17- 19 mei 2013 
40 jaar kaj- Vostert 

35 jaar Pinksterfeesten Vostert 
 

Onze kaj is dit jaar veertig jaartjes jong en als kers op de taart vieren we 35 jaar, onafgebroken, 

onze Pinksterfeesten.  Twee jubilea om trots op te zijn. Bovendien hebben we dit jaar een eerste 

lustrum: 5 jaar (B)engels activiteiten voor kinderen van 8 tot 12 jaar! Daarnaast steken we dit jaar 

het eerste kaarsje aan voor onze nieuwe ksj werking op onze Vostert. Reden om te feesten! 
 

vrijdag 17 mei: een verrassing zal het niet voor u zijn: dan organiseren we een kienavond met mooie 

prijzen. Deze traditie houden we graag overeind! 
 

Zaterdag 18 mei willen we graag samen met u feest vieren. Deze dag zien we als één grote familiedag, 

een beetje bedoeld als dank en eerbetoon aan onze parochie waarin we al die jaren actief zijn en 

waarbinnen wij ons ook op een hartelijke wijze gedragen weten. Om die 

reden ook, is de toegang tot onze familiedag gratis. We hopen dat 

zoveel mogelijk mensen de weg naar ons lokaal inslaan, want we bieden 

u een heel mooi programma aan om voluit van te genieten. 
 

Onze familiedag begint omstreeks 13.00 uur met de wandel- en 

fietszoektocht (als u wil deelnemen aan deze tocht, dan vragen we een bijdrage van 3 euro pp of 5 euro 

voor een koppel. Kinderen tot 12 jaar= gratis).  

Vanaf 14.00 uur willen we onze ouders, bezoekers en iedereen die maar geïnteresseerd is op een 

plezante en ongedwongen wijze onderdompelen in één grote gezellige dag met, o.a. volksdansen, 

enkele leuke optredens, plezante randanimatie zowel voor kinderen als ouders en afsluitend een grote 

"volksbarbecue"; kortom een reeks van activiteiten waarbij iedereen kan genieten van een hartelijke 

sfeer en gezellig samenzijn. 

Eerstdaags krijgt u van ons een inschrijfformulier voor onze grote barbecue. Indien u deelneemt aan 

onze BBQ dan vragen wij hiervoor 12 euro pp. Kinderen en leden kaj-ksj 

betalen 10 euro. U hebt de keuze uit vijf soorten vlees (volwassen 

kiezen hieruit drie soorten en kinderen twee). In deze prijs inbegrepen: 

salades, groenten en stokbrood. 
 

Al onze activiteiten gaan door aan onze jeugdlokalen (en feesttent) 

achter de parochiekerk. 

Zondag 19 mei: Vostert kermis, met rommelmarkt, leuke optredens en 

attracties… al 35 jaar het mooiste feest van onze Vostert! 

 40 jaar kaj… Iedereen welkom! 


