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Dag! 
 

De komende dagen zal je een ongewone drukte aan 
ons lokaal beleven. Vreemd is dat niet: het komende 
weekend van juni staan immers onze Pinksterfeesten 
op de agenda. 
 

Met pinksteren plaatsen we de Vostert in het middel-
punt van de belangstelling en doen we ons best om de 
aandacht van Bree en omstreken naar onze parochie te 
loodsen. 
 

We zijn er trots op dat we deze activiteiten kunnen en 
mogen organiseren. Meer nog: kijkend naar alle wijk- 
en andere feesten in Bree, breken we met onze 
Pinksterfeesten na 36 jaren alle records, want in geen 
enkele andere deelgemeente werd een zo lange traditie 
geëvenaard.  
Onze Pinksterfeesten zijn een familiefeest waar 
kinderen, ouders, grootouders… iedereen wel iets naar 
zijn gading vindt. 
Bij deze doen we graag een warme oproep om 
aanwezig te zijn. Spreek vrienden, kennissen en 
familieleden aan om ook te komen, want alleen dan 
viert de hele parochie feest en kan iedereen merken 
dat we samen één grote en hartelijke familie vormen. 
 

Bovendien: zonder uw steun is onze jeugdwerking 
niet mogelijk, zonder uw steun kunnen ook wij niet 
overleven, uw aanwezigheid is voor ons een hart 
onder de riem.  
 

Van harte dank en van harte welkom. 
 

Leiding en leden KAJ 
Etienne. 

 

ACTIVITEITEN 
 

Dinsdag 03 juni, 19.30 uur 
Woensdag 04 juni, 19.30 uur 
Donderdag 05 juni, 19.30 uur 

Helpende handjes 
Op deze drie dagen zijn we elke dag druk bezig in 
en om ons lokaal om alles klaar te zetten voor ons 
komende feestweekend. We vragen dat onze leden 
zoveel mogelijk aanwezig zijn om mee te helpen. 
Einde telkens omstreeks 22.00 uur.  

 
Vrijdag 6 juni, 20.00 uur lokaal 

Pinksterfeesten: Kienavond 
Met ook dit jaar weer mooie prijzen. 

Hoofdprijs 125 euro. 
 

Zaterdag 7 juni, 14.00 uur 
Pinksterfeesten: Kindermatinée 

Met poppentheater Paddenstoel organiseren we een 
schitterende kindernamiddag voor alle kinderen tot 
12 jaar.  
 

Zondag 08 juni, vanaf 12.00 uur: 
Jaarlijkse rommelmarkt 

Ook dit jaar een Vlaams kermis verzorgt door onze 
leden, springkasteel en ander familieplezier. 
 

Vrijdag 13 juni, 19.30 uur 
Pannenkoekenbak. 

Iedereen brengt zijn eigen ingrediënten mee om in 
ons lokaal zijn of haar eigen beslag te maken en 
vervolgens elkaar (vooral de leiding) te trakteren 
op een lekkere pannenkoek. 
 

Vrijdag 20 juni, 20.00 uur 
Watervalley 

Laat je fantasie de vrije loop, maar denk erom van 
niet je beste kleren aan te trekken. 
 

Vrijdag 27 juni, 19.30 uur 
Spelen in bos 

Breng je fiets mee, want vanavond trekken we met 
z’n allen naar de Oudsberg. Deze avond is 
ravotterskledij gewenst. 
 

(B)engels: 
Zondag 01 juni, 14.00 uur: 

Toverfontein 
Zondag 15 juni, 14.00 uur: 

Filmnamiddag voor kids 
Zondag 29 juni, 14.00 uur: 

“Dag aan zee” 
Dagje vol waterplezier…Zorg voor ravotters-kledij 
die nat (en vuil) mag worden. 
 

Speelvogels: 
Zondag 1 juni, 14.00 uur: 

Samen een activiteit voorbereiden 
Zondag 15 juni, 14.00 uur: 

Ons eigen spel spelen… 
Zondag 29 juni, 14.00 uur: 

“Dag aan zee” 
Dagje vol waterplezier…Zorg voor ravotters-kledij 
die nat (en vuil) mag worden. 



Aardig om te weten… 
 

Van 01 tot 10 augustus!  
Op kamp in Mont, bij het  
stadje Comblain au Pont. 
 

Begin juli krijgen alle  
leden ons kampboekje voor ons kamp, dit jaar in de  
Luikse Ardennen. 
 

Half juni denken we onze kampvoorbereiding in  
grote lijnen klaar te hebben, maar vooraf gaat de  
leiding nog een laatste verkenningstocht uitvoeren  
en daarna is het aan jullie om tien dagen lang,  
van 01 tot 10 augustus, helemaal uit je bol te gaan. 

 
 

6 – 8 juni: Pinksterfeesten Vostert 
Het tofste weekend beleeft Bree met de Pinksterfeesten op de Vostert. 

 

Bijna is het weer zover. 
Het programma van onze Pinksterfeesten is helemaal 
klaar en we hebben ons best gedaan om er weeer een 
gezellig weekend van te maken. 
 

Vrijdag 06 juni, 20 uur: kienavond 
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 voor een avondje gezond ontspannen!  

 

Zaterdag 07 juni, 14 uur: kindermatinée met poppentheater Paddenstoel 
Het leukste poppentheater brengt de spannendste avonturen. Tijdens de pauze voorziet onze leiding 
in een speels spelmoment. Einde omstreeks 16.00 uur. 
Inkom 2,50 euro. 
Drank en snoepjes voor kids: consumptieprijs = 1 euro ! 
 

Zondag 08 juni, vanaf 12.00 uur: 
Vostert kermis met daarbij al 36 jaar… de gezelligste 
rommelmarkt uit deze regio; 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… 
Met Pinksterfeesten 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! 

Verjaardagen van deze maand: 
 

 01 juni: Droushoudt Lindsey 
22 juni: Lemmens Lene 

 

Namens de hele kaj: van harte proficiat! 
 

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 

 

  In ieder mens smeult een vonkje… 

Slechts enkelen  

blazen het aan tot een verwarmend vuur. 


