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Blij zijn… 
 

Sommige woorden hebben hun trefkracht verloren. 
“Blij” is misschien zo’n woord. 
Wellicht omdat zovelen er “bedrukt” bij lopen, 
omdat weinigen nog echt blij zijn. 
Voor wie terneergeslagen door het leven gaat komt 
een woord als “blij” helemaal niet meer over. 
 

En toch… 
Misschien hebben wij nu meer dan ooit, nood aan 
een boodschap die ons echt blij maakt. 
die ons doet verder kijken 
die ons doet dieper kijken 
die ons doet anders zien, anders dan zomaar… 
 

Velen onder ons zijn het echt beu om steeds weer te 
moeten horen dat alles slecht gaat… 
dat de toekomst onzeker is 
dat de jeugd om zeep is 
dat de ouderen het laten afweten 
dat de maatschappij rot is en de kerk ouderwets. 
 

En toch… 
Alles is niet slecht, er is toekomst. 
De jeugd is niet om zeep en ouderen blijven zich 
inzetten. De maatschappij is niet rot en zelfs de 
kerk is modern. 
Op voorwaarde dat we durven kijken, verder dan 
onze neus lang is. 
Op voorwaarde dat we met open ogen naar de 
toekomst durven kijken. 
Er is toekomst en ook een boodschap die blij maakt 
en niet angstig. Een boodschap die je helpt 
uitbreken en niet gevangen houdt, met meer kansen 
dan gevaren, met meer richtingwijzers dan 
verbodstekens. 
Vorige week was het Pasen. En alles wordt weer 
nieuw. De boodschap van Pasen maakt blij en voor 
wie nog twijfelt: je mag steeds opnieuw beginnen! 
 

 

Cet. 
 

ACTIVITEITEN 
 

Vrijdag 01 april, 19.30 uur 
Boven op de berg… 

Erop- of eronder, wat wordt het?… 
 

Zaterdag 02 april, 19.30 uur 
Koken met twist 

Koken met de kaj…benieuwd naar het recept? 

 
 

Vrijdag 08 april, 19.30 uur 
Zoektocht door het donker. 

Een rugzakje vol met goeie zin, meer moet dat niet 
zijn. 
 

Vrijdag 15 april, 19.30 uur 
Kleine spelletjes die ’s nachts gebeuren 

Fijn om te beleven, leuk om te plezieren. 
 

Zaterdag 16 april, 21.00 uur 
Dakgoot dingen 

Onze leden van kaj en ksa organiseren samen een 
keitoffe activiteit in ons lokaal. De opbrengst is 
bestemd voor het herstel van onze dakgoten. 
Toegang, all in: alleen voor wie in het bezit is van 
een kaart - €15 -, enkel te verkrijgen bij iemand van 
de leiding. 
 

Vrijdag 22 april, 19.30 uur 
Ganzenbord 

Alle gekheid op een bordje… of toch niet? 
 

Vrijdag 29 april, 19.30 uur 
Bosspel 

Zaklamp meebrengen en vuil kleren.. oeps: huh, 
kleren die vuil mogen worden… 
 

Zaterdag 30 april, 19.30 uur 
Met hersenloosheid lach je niet quiz 

Laat je verrassen door deze niet-te-vergeten, 
verrassende en vernieuwende kaj- quiz. 
 
 

 
 
Zondag 03 april, 

14.00 uur: 
Superhelden! 

Een zoektocht 
vol met speelse 
doe- en andere 
opdrachten op de 
vostert! 
 
 

Zondag 17 april, 14.00 uur: 
Bosspel… boer Flipke cup! 

Ravotterskledij en heel veel goesting om er 
stevig tegen aan te gaan, want dit is een super fijn 
bosspel. 



Voor onze (B)engels: 
 

Van 5 tot 8 mei gaan we met de hele bende 
op kamp. We vertrekken dan naar Rotem, 
waar we een hele mooie kampplaats voor 
onze (B)engels hebben gevonden. 
Vier dagen lang gaan we iedereen 
onderdompelen in een kamp dat bol staat van 
avonturen en heel veel keileuke spellen. 
 

Ons kampthema is: Lui lekkerland  
 

Leuk om te weten is dat we op zaterdag 7 mei 
deelnemen aan het grote Doki fun festival. 
Doki fun is het grote kids festival van ksa-Limburg, 
waar je duizend en één dingen kan beleven: 
springkasten, workshops, reuzepicnick… teveel om 
op te noemen. 
Natuurlijk ga ook jij mee op kamp. Iedereen krijgt 
in de loop van de komende week een kampfolder 
met alle informatie en een inschrijfstrookje. 
Om te weten: we vertrekken op donderdagmiddag 
5 mei om 14.00 uur aan ons lokaal. 
De terugkomst is voorzien op zondag 8 mei, 
omstreeks 13.30 uur. 
Kostprijs voor dit vierdaags (B)engelskamp, alles 
inbegrepen: € 60. 
 

 
Het tofste weekend van Bree, 
dat beleef je op de Vostert… 
 

Met Pinksteren! 
 

Ook dit jaar organiseren we weer 
onze traditionele Pinksterfeesten… 

Al 38 jaar een traditie die kan tellen. 
 
Alles heel gewoon, zoals dingen nog 
gewoon kunnen zijn. 
En wie wil deelnemen aan onze 
jaarlijkse rommelmarkt… dat kan 
helemaal gratis! 
 

Onze 
Pinksterfeesten 
zijn opgevat als 
één groot 
familiefeest, en 
dus hopen wij 
dat u er ook dit 
jaar weer bij zal 
zijn. 

Onze leidingploeg 
 

De leiding bij de (B)engels ziet eruit als volgt: 
 

Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95      - 0473 321439 

Hamers Maikel Muizendijkstraat 22      - 089 472250    

Erna Dorien, Berkenlaan 32       - 089 465467 

Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen   - 011 794186 

Schwillens Britt, Rozenlaan 15 (asp)            - 089 481711  

Weltjens Ann, Stukkenstraat 26 (asp)            - 089 466894 
 

De leiding bij onze ksa- groep is in handen van: 
 

Essers Stefan, Kanaallaan 41.1.1      - 0497 933694 

Vrancken Stef, Watertorenstraat 19      - 089 461315 

Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50      - 089 467696 
 

De leiding van onze kaj berust voortaan bij: 
 

Schouteden Rod, Weegbreestraat 8      - 089 473788 

Delissen Fedde, Klein Rozenlaan26 (asp)     - 0472 053329 

Kunnen Jordy, Gruitroderkiezel 164 (asp)     - 089 76 34 73 
 

Volwassen begeleiding: 
 

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49       - 089 462971 
 

Proost: 

Clijsters René, Vaesstraat 10                    - 089 463450 

 


