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Dag! 
 

Het stralende zonnetje lijkt alles weer tot nieuw leven 
te brengen en iedereen is in een opperbeste stemming! 
Moeder die de grote poets op programma heeft, vader 
die voluit in de tuin bezig is…Mooi is dat. Maar ook 
wij hebben de afgelopen tijd niet stil gezeten: 
Het programma van onze pinksterfeesten is klaar, de 
affiches zijn gedrukt en de komende weken zijn we 
nog druk bezig om de laatste puntjes op de “i” te 
zetten. 
We zouden het fijn vinden als je met Pinksteren een 
beetje vrije tijd over hebt om onze activiteiten te 
bezoeken. Immers: tijdens het Pinksterweekend (6-8 
juni) zetten we de Vostert midden in het zonnetje. 
Maar ook voor deze meimaand hebben we weer een 
keur aan activiteiten klaar staan. We zijn dus niet 
minder, maar vooral méér druk bezig… 
Geniet van onze kaj-ksj, zet je in en geef het beste van 
jezelf op onze komende… 

ACTIVITEITEN 
Vrijdag 2 mei, 19.30 uur 
Actie, actief, actiever… 

Vanavond één brok vol van sportieve en actieve 
activiteiten. Trek stevige kledij aan, een beetje 
sportief en houd er rekening mee dat je kleren een 
beetje vuil kunnen worden 
 

Vrijdag 9 mei, 19.30 uur lokaal 
Toch niet op de kop gevallen? 

Vandaag steken we de handen uit de mouwen en 
dragen we ons steentje bij voor een kleurrijke 
omgeving. Een beetje pappen en plakken… wie 
weet is ook dat aan de orde! 
 

Vrijdag 16 mei, 19.30 uur 
De sporthal ! 

Als mijn kalender me niet bedriegt, dan staat jullie 
vanavond een avondje sporten te wachten in de 
sporthal van Bree. We vragen dat iedereen zich 
rechtstreeks naar de sporthal begeeft (dus niet 
samenkomen aan het lokaal) 
 

Vrijdag 23 mei, 19.30 uur lokaal 
Buitenbeentjes 

Soms ben ik zelf verbaasd over de creativiteit van 
onze leidersploeg. Met buitenbeentjes gaan we op 
zoek naar de énige échte buitenbeentjes. Ook 
vandaag een beetje sportieve kledij! 

 

 

Vrijdag 30 mei, 19.30 uur 
Zwemmelen… of zoiets… 

Zorg voor een goed zittend badpak of blitse 
zwembroek, breng een afdroogdinges mee en 
betaal 5 euro als bijdrage in de onkosten aan  jouw 
lieve leidertjes… en beleef samen met ons een 
avond vol zwemplezier! 
 
(B)engels opgelet !  
Omdat we zaterdag 3 mei deelnemen aan Doku fun 
festival is er op zondag 4 mei geen activiteit… 
maar dat geldt ook voor zondag 18 mei, want dan 
zijn we met de hele bende op kamp! Nog niet 
ingeschreven voor het tofste kamp van de hele 
wereld? 
Oei oei oei… Doe maar 
snel, want wie moet er 
anders Spongebob gaan 
helpen? Dat ben jij.. 
toch ! 
 

Speelvogels… 
Ook jullie kunnen 
allemaal mee naar het 
grote Doku fun festival. Dat betekent dat ook voor 
jullie de activiteit van 4 mei niet doorgaat.  
Zondag 18 mei zit heel onze leiding op kamp bij de 
(B)engels… dus deze dag is er geen activiteit. 
 

Aardig om te weten… 
 

Op dinsdag 6 mei hebben 
we schepen Rik Hertogs 
uitgenodigd in ons lokaal 
om toelichting te geven over de stand van zaken 
over het speelpleintje hier op de Vostert. Ouders of 
belangstellende buurtbewoners die méér willen 
weten… iedereen kan vanavond zijn/haar wensen 
en verwachtingen uitspreken.  
Van harte welkom op deze vergadering. 
Plaats: ons lokaal. Aanvang: 20.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zondag 11 mei… 
 

Moederdag ! 
 

Jouw moeder is de liefste van de hele wereld. 
Zet haar maar eens flink in de bloemetjes! 
 

(je mag deze dag ook de afwas doen, ontbijt 
op bed, bedden maken… verzin het zelf maar) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Zaterdag 3 mei: 

Doki funfestival… 
 

Alle (B)engels en speelvogels die hebben 

ingeschreven verwachten we om 08.00 uur aan 

ons lokaal. We vertrekken ten laatste om 08.15 

uur.  

Terugkomst is voorzien om 18.00 uur. 

Vergeet niet om een stevig lunchpakket mee te 

nemen voor de hele dag!       

Let wel:  

Zondag 4 mei is er géén activiteit! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

Verjaardagen in mei 
 

06 mei  Demi Drees  
06 mei  Yannick Jansen  
11 mei  Bart Verbeek  
18 mei  Wout Dewit  
19 mei  Ginger Tubée 
26 mei:  Andrea Hillen  
 

Aan iedereen: een hele fijne verjaardag!  

 

Van vrijdag 16 tot zondag 18 mei: 

Op kamp met onze (B)engels ! 
We zitten dan met onze (B)engels in de bossen van Dorne, waar 
we een geweldig toffe kampplaats hebben gevonden en waar we 
twee dagen blijven overnachten en natuurlijk… kei-veel plezier 
gaan beleven! 
Al onze (B)engels hebben ondertussen een apart foldertje en 
inschrijfstrookje ontvangen. 
 

Niet vergeten om in te schrijven voor 5 mei! 
 

Onze guitige Spongebob is helemaal verdwaald in onze bossen en 
we gaan kei spannende avonturen tegemoet om hem te helpen! 

6 - 7 - 8 juni: PINKSTERFEESTEN 
V O S T E R T  

Programma:Programma:Programma:Programma:    
    

    Vrijdag 6 juni, 20 uVrijdag 6 juni, 20 uVrijdag 6 juni, 20 uVrijdag 6 juni, 20 uur: ur: ur: ur:     KienavondKienavondKienavondKienavond    
    

    Zaterdag 7 juni, 14 uur: Zaterdag 7 juni, 14 uur: Zaterdag 7 juni, 14 uur: Zaterdag 7 juni, 14 uur:     Poppentheater Paddenstoel Poppentheater Paddenstoel Poppentheater Paddenstoel Poppentheater Paddenstoel (kindermatinée) 
    

    Zondag 8 juni, 12 uur:Zondag 8 juni, 12 uur:Zondag 8 juni, 12 uur:Zondag 8 juni, 12 uur:    Rommelmarkt… Rommelmarkt… Rommelmarkt… Rommelmarkt… (iedereen kan gratis deelnemen!) 

met Vlaamse kermis en diverse optredens.met Vlaamse kermis en diverse optredens.met Vlaamse kermis en diverse optredens.met Vlaamse kermis en diverse optredens.    
    

   

   De ideale omgeving is deze… 

  Waar  mensen om elkaar geven. 


