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Vriendschap is zwijgen, niets zeggen,
maar een arm om de schouder leggen.
Vriendschap is in iemand leven,
vreugde en verdriet mee beleven.
Vriendschap is niets vragen,
maar gewoon helpen en dragen.
Vriendschap is even gauw bellen,
om de laatste nieuwtjes te vertellen.
Vriendschap is praten, in vertrouwen,
wetend dat de ander de mond kan houden.
Vriendschap is durven te tonen,
welke gevoelens er in je wonen.
Vriendschap zit in kleine dingen,
die je tot wedervriendschap dwingen.
Aan goede vriendschap komt geen end,
waar ter wereld je ook bent.
Vriendschap is een kostbaar kleinood,
dat met je meegaat tot in de dood.
En dan je echte vriendschap gevonden,
legt een pleister op vele wonden.
Daarom is het fijn,
om goede vrienden te
zijn!

Activiteiten
Vrijdag 07 februari, 19.30
Power puff girls
Te gek voor woorden en je moet het maar
bedenken. Hoe dan ook, het heeft iets met
ballonnen te maken.
Vrijdag 14 februari, 19.30
Valentijnspel
Of het met liefde te maken heeft valt af te wachten.
Maar Valentijn zit vanavond mee in het spel.
Vrijdag 21 februari, 19.30
De kwis van de quizzers
Vandaag is het allemaaaal een beetje ongewoon en
barsd het van de vouten… of juisdt niet? Babs en
Anse hebben deze activiteit voor jullie in petto!
Vrijdag 28 februari, 19.30 uur
Retro games

www.kaj-ksjvostert.be
De tijd staat niet stil… het ict tijdperk suist tegen
hoge snelheid doorheen tijd, kennis en kunde. Eens
kijken of je de speltechnieken van weleer nog kan
beheersen.
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
Meewerkend leiding
Erna Dorien, Berkenlaan 32
- 089 465467
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22
- 089 472250
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50 - 089 467696
Proost:
Clijsters René, Vaesstraat 10

- 089 463450

Zondag 09 februari, 14.00 uur
Wortelspel
Zorg dat je warm aangekleed bent.
Zondag 23 februari, 14.00 uur
Cupido
Opgelet: als het sneeuwt, breng dan je slee mee (als
je die hebt), dan gaan we naar de Outsberg.

Zondag 9 februari, 14.00 uur
Ruimtereis met Janneke maan
Zondag 23 februari, 14.00 uur
Miss en Mister (B)engelverkiezing
Verjaardagen van de maand:
Kunnen Jordy
Kunnen Roy
Lauwers Katja
Willems Femke
Schwillens Britt
Hamers Maikel
Mestroni Milan
Erna Dorien
Van den Eynden Sibe

02 februari
02 februari
03 februari
06 februari
08 februari
11 februari
13 februari
18 februari
24 februari

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag !

Om nu al te noteren:

Doki Fun Festival !
Op zaterdag 3 mei nemen we met alle (B)engels en
Speelvogels, deel aan het Doki Fun Festival.
Dat gaat door in Kiewit en alle kinderen van 6 tot 12
jaar mogen hieraan deelnemen.
Deze activiteit duurt de hele dag: vanaf 09.00 uur ’s
morgens tot 17.00 uur ’s avonds.
Doki Fun festival wordt georganiseerd door KSJLimburg en meer dan 600 kinderen beleven er een
fantastische speel- en doe dag, vol met leuke attracties
en muziek en waarin alle kinderen worden ondergedompeld in een fantastisch avontuur!
Bovendien staat er een reuze grote tent zodat we zelfs
bij regenweer lekker droog blijven!
Deelnemen aan dit geweldige festival voor kids kost 10 euro.
Iedereen krijgt binnenkort een inschrijfstrookje. Als je meegaat dan mag je dit invullen en terug bezorgen
uiterlijk voor 28 februari!

16 – 18 mei
Op kamp met onze (B)engels !
En ja hoor: het is zover…
Op vrijdag, zaterdag en zondag 16 – 18 mei
gaan we met de (B)engels op kamp in de
bossen van Dorne.
Daar hebben we midden in de bossen een
geweldig toffe kampplaats gevonden waar
we twee dagen blijven overnachten en
natuurlijk… kei-veel plezier gaan beleven!
Jullie krijgen volgende maand van ons nog
een inschrijfblad met alle informatie die je
nodig hebt om er een mooie driedaagse van
te maken.
We vertrekken op vrijdag aan ons lokaal om
18.00 uur.
Zondag 18 mei, in de late namiddag komen we terug naar huis.
Help mama maar mee met de afwas en papa met de auto wassen of het gras maaien… zo kan je sparen voor
dit leuke kamp, waarvoor we een bijdrage vragen van 40 euro: eten, drinken, slapen, spelen, fun en nog meer
van dat… allemaal inbegrepen!
Gooi je afgedragen kleren en oude schoenen niet weg, want die heb je zeker nodig om te zotten en te
ravotten.

Wie krijgt er in jouw hart een bijzonder plaatsje?
Teken een groot hart en kleur dit in. Schrijf er nadien de namen in
van de mensen die voor jou heel belangrijk zijn.
Misschien verdient jouw groot hart wel een plaatsje in huis?
Vraag het aan je mama en/of papa.

