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Dag! 
 
Over enkele weken kan je weer een bijzondere 
drukte aan ons lokaal vaststellen, want het derde 
weekend van mei, staat iedereen paraat om de 
jaarlijkse Pinksterfeesten in goede banen te leiden. 
 

Met Pinksteren plaatst onze jeugd- en jongeren-
beweging de Vostert in het middelpunt van de 
belangstelling en vestigen wij de aandacht van Bree 
en omstreken op onze parochie. 
 

We zijn erg trots op onze Pinksterfeesten.  
Kleinschalig, familiaal, niet groots of grotesk… 
Onze Pinksterfeesten zijn een familiefeest waar 
kinderen, ouders, grootouders… iedereen wel iets 
naar zijn gading vindt. 
 

Graag doen we ook nu weer een warme oproep om 
erbij te zijn. Spreek familieleden, kennissen en 
vrienden aan om ook te komen, want alleen dan 
viert de hele Vostert feest en vormen we samen één 
grote en hartelijke familie. 
 

Ook dit jaar zullen wij onze inkomsten op 
zaterdagnamiddag (Spelewei) integraal afstaan aan 
de kinderen kankerpatiëntjes van het UZ te Leuven.  
 

Met uw medewerking blijft onze jeugdwerking op 
de Vostert mogelijk. Onze leden zullen eerstdaags 
bij u aankloppen met het verzoek om een 
steun(kien) kaart (€3) af te kopen. Uw steun en uw 
aanwezigheid zijn voor ons een hart onder de riem. 
 

Van harte dank en van harte welkom. 
 

Leiding en leden KAJ 
Etienne. 

ACTIVITEITEN 
 

Vrijdag 01 mei, 19.30 uur 
Activiteit van de arbeid… 

Aardig om erbij te zijn en leuk om te beleven… 
  

Vrijdag 08 mei, 20.00 uur 
Laat je verrassen! 

De titel van deze activiteit spreekt voor zich. 
 

Vrijdag 15 mei, 19.00 uur 
Kaartverkoop! 

Vandaag gaan we op de parochie rond met onze jaar-
lijkse steun- en kienkaarten. Een steun- kienkaart kost 
3 euro. Voor twee kaarten krijgt u een halve reeks en 
voor drie kaarten een volle reeks op onze kienavond. 

 
 

Helpende handjes 
 

Dinsdag 19 mei, 19.30 uur 
 

Woensdag 20 mei, 19.30 uur 
 

Donderdag 21 mei, 19.30 uur 
 

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 22 mei, 20.00 uur lokaal 
Pinksterfeesten: KIENAVOND 

Met ook dit jaar weer mooie prijzen. 
Hoofdprijs 125 euro. 
 

Zaterdag 23 mei, 14.00 uur tot 17.00 uur 
Pinksterfeesten: SPELEWEI 

Onze “Spelewei” is voor alle kinderen van 6 tot 12 
jaar. Een hele middag boordevol sportief speelplezier. 
Deelname aan deze activiteit kost 2,50 euro per kind. 
Inbegrepen twee drankjes en een super heerlijke 
pannenkoek. 
Ons lokaal is deze namiddag ook open voor belang-
stellende ouders. Ook voor u hebben een heerlijke 
pannenkoek en een koffie klaar staan voor € 2,50.  
Met uw aanwezigheid steunt u de kinderen, kanker-
patiëntjes in het UZ te Leuven. Waarvoor dank. 
 

Zondag 24 mei, vanaf 12.00 uur: 
Pinksterfeesten: jaarlijkse ROMMELMARKT 

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

Vrijdag 29 mei, 19.30 uur 
Bosspel 

Oftewel… spelen in het bos, leuk, dus mis het niet! 
 
 
 

(B)engels: 
 

Zondag 03 mei, 14.00 uur: 
  Beestenroulette… 
 

Vrijdag 08 mei, 18.00 uur: 
  Vertrek op kamp tot zondag 10 mei. 
 

Zondag 17 mei, 14.00 uur: 
Bosspel (ravotterskledij!) 

 

Zondag 31 mei, 14.00 uur: 
  Krekelspringkoers



Aardig om te weten… 
 

Van 08 tot 10 mei vertrekken 
Onze (B)engels op klein kamp 
naar de bossen van Dorne  
waar ze als Indianen en cow- 
boys stevige avonturen zullen 
beleven. 
Iedereen heeft ondertussen alle info gehad die nodig is 
om er een keitof kamp van te maken. 
Toch graag deze oproep aan oud-leden of sympathi- 
santen: we zijn nog op zoek naar een slaapzak om als  
reserve mee te nemen op kamp. 
Als u toevallig nog een slaapzak hebt liggen die u niet 
meer gebruikt, dan doet u ons daar een groot plezier 
mee. Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
 

22 – 24 mei: 
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 weer een gezellig 
weekend van te maken. 
 

Vrijdag 22 mei, 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 23 mei, 14 uur: SPELEWEI 
Een avontuurlijke speelnamiddag voor kinderen van 6 tot 12 jaar! 
De ene uitdaging na de andere maakt van deze sportieve speelna-
middag jouw mooiste dag! 
Doe mee en leef je uit… dit is jouw speeldag! 
Einde omstreeks 17.00 uur. Deelname: 2,50 euro. 
Drankje en smulpleziertje inbegrepen! 
 

Zondag 24 mei, vanaf 12.00 uur: 
Vostert kermis met daarbij, nu al 37 jaar… de gezelligste 
rommelmarkt  uit onze 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: 
 

06 mei; Jansen Yannick 
15 mei: Goossens Cas  
18 mei: Dewit Wout 
26 mei: Hillen Andrea 

 

Namens de hele kaj: van harte proficiat! 
 

Samenstelling leidersploeg 
 

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49    - 089 462971 

Essers Stefan, Kanaallaan 41.1.1   - 0497 933694 

Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95   - 0473 321439 

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 

Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen - 011 794186    
 

Proost: 

Clijsters René, Vaesstraat 10               - 089 463450 

 


