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Dag! 
 
Onze jaarlijkse Pinksterfeesten staan weer voor de 
deur en daarmee brengen we onze jeugdwerking en 
onze parochie weer in het middelpunt van de 
belangstelling. 
 

Al 38 jaar zetten we onze Pinksterfeesten in de 
stijgers: in alle eenvoud, familiaal en klein-
schalig… “een dicht bij huis gebeuren” met de 
klemtoon op “een goed gevoel”. 
 

Onze feesten zijn een familiefeest bij uitstek, waar 
kinderen, ouders, grootouders… iedereen wel iets 
naar zijn gading vindt. 
 

Ook dit jaar zullen wij onze inkomsten op 
zaterdagnamiddag (Spelewei) integraal afstaan aan 
de kinderen kankerpatiëntjes van het UZ te Leuven.  
Komt u dus even langs tussen 14 en 17 uur voor 
een lekkere pannenkoek of hartelijk kopje koffie. 
 

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 
Cet. 

ACTIVITEITEN 
 

Vrijdag 06 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 10 mei, 19.30 uur 
 

Woensdag 11 mei, 19.30 uur 
 

Donderdag 12 mei, 19.30 uur 
 

Op deze drie dagen zijn we elke dag druk bezig in- en 
om ons lokaal, om alles klaar te zetten en een beetje 
op te ruimen, zodat alles er netjes uitziet voor ons 
komende feestweekend. We vragen dat onze leden 
zoveel mogelijk aanwezig zijn om mee te helpen. 
Einde telkens omstreeks 22.00 uur. 

 

Vrijdag 13 mei, 20.00 uur lokaal 
Pinksterfeesten: KIENAVOND 

Naar goede traditie: en ook dit jaar weer mooie 
prijzen te winnen. Hoofdprijs 125 euro. 
 

Zaterdag 14 mei, 14.00 uur tot 17.00 uur 
Pinksterfeesten: SPELEWEI 

“Spelewei”: voor alle kids en jeugd van 6 tot 16 jaar. 
Een hele middag sportief speelplezier! Deelname aan 
deze activiteit kost 2,50 euro p.p. Inbegrepen: twee 
drankjes en een super heerlijke pannenkoek. 
Ook belangstellende ouders kunnen bij ons terecht 
voor een kopje koffie en/of een heerlijke pannenkoek. 
Met uw aanwezigheid steunt u de kinderen, kanker-
patiëntjes in het UZ te Leuven. Waarvoor dank. 
 

Zondag 15 mei, vanaf 12.00 uur: 
Pinksterfeesten: jaarlijkse ROMMELMARKT 

Onze Vlaams kermis, verzorgt door onze leden, staat 
borg voor aardig familieplezier…een springkasteel, 
clown, schminken… en “markten” natuurlijk! 
 

Vrijdag 20 mei, 19.30 uur 
Het is is iets anders 

Wil je zeker weten wat wii gaan doen? Kom dan 
zeker naar ons speelstation. 
 

Vrijdag 27 mei, 19.30 uur 
Het kasteel 

Spelen in het zand blijft leuk, dus doe zeker je beste 
kleren niet aan. Voor het geval het vroeg donker 
wordt: breng je best een zaklamp mee. 
 

Zaterdag 28 mei, … 
De kaj- activiteit van deze maand belooft een verras-
sing te worden. Als onze planning doorgaat zullen we 
jullie de juiste gegevens en aanvangsuur doorgeven. 
 

(B)engels: 
 

Zondag 01 mei, 14.00 uur: 
Speelplein spelen op de speeltuin… 
 

Zaterdag 14 mei, 14.00 uur: 
 Spelewei: een spel zonder grenzen… 
 

Zondag 15 mei… pinksterfeesten 
 Welkom op onze markt en Vlaamse kermis 
 

Zondag 29 mei, 14.00 uur: 
Do re mi fa sol – leuke liedjes en muziek 

 

 
 
 

8 mei… moederdag… 
 

Een dikke proficiat voor alle moeders… 

en van harte een fijne feestdag toegewenst! 



Om te weten: kamp (B)engels en kamp kaj-ksa… 
 

Van 05 mei, om14 uur vertrekken onze (B)engels op 
klein kamp naar “Ons heem” van de Chiro in Rotem. 
Iedereen heeft ondertussen alle info gehad die nodig 
is om er een keitof kamp van te maken. We vragen 
aan onze ouders om de medische steekkaart van uw 
kind in te vullen en mee te geven bij het vertrek. 
 
Onze +12 leden gaan van 11 tot 21 juli op kamp naar 
Sint-Truiden. In juni krijgt iedereen nog een 
kampbrochure boordevol praktische informatie. 
De kostprijs voor ons kamp, alles inbegrepen 
(verblijf, maaltijden, uitstappen, traktaties, enz.) is 
215€ p.p. 
Om iedereen in de gelegenheid te stellen met ons 
mee te gaan, adviseren wij alvast om maandelijks 
voor dit schitterende kamp te sparen. Sparen kan 
enkel door storting op rekening nr. 833-3079772-86; 
kampeerkas kaj-Vostert, met vermelding van: Naam 
en Voornaam; kamp 2016. 
Iedereen is vrij om een bedrag naar keuze te sparen, 
maar… Je deelname aan ons kamp is definitief nadat 
wij een voorschot van 25 euro hebben ontvangen. 

 
 

13 – 15 mei: 
Pinksterfeesten 

Vostert 
 

Het tofste weekend beleeft Bree met de Pinksterfeesten op de Vostert. 
 

Het wordt absoluut een gezellig weekend hier bij ons op de Vostert! 
 

Vrijdag 13 mei, 20 uur: kienavond 
Onze kienavond is ieder jaar een opener van formaat: spanning en sfeer is 
troef en als toetje: ook nu weer mooie prijzen te winnen. 
 

Zaterdag 14 mei, 14 uur: SPELEWEI 
Onze speelnamiddag voor kinds van 6- en 
jeugd tot 16 jaar is een ware tienkamp. 
Voor 2,50 euro kan je deelnemen, verzekering, 

drankje en super lekkere pannenkoek inbegrepen. Ook ouders kunnen deze 
namiddag bij ons van een kopje koffie en/of pannenkoek genieten. De 
opbrengst gaan we persoonlijk afgeven aan de kinderen- kankerpatiëntjes die 
in het UZ te Leuven strijd leveren om de genezen. 
 

Zondag 15 mei, vanaf 12.00 uur: 
Onze rommelmarkt op zondag is - zeker weten – de gezelligste markt uit 
onze regio: Vlaamse kermis, springkasteel, gezellig terras, één brok  
familieplezier! Als je wil deelnemen (gratis) met een eigen standje: gewoon doen. doe mee… en belééf een 
heerlijke namiddag fonkelende ogen, 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 
11 mei: Verbeek Bart 
13 mei: Thijssen Janne 
15 mei: Goossens Cas  
18 mei: Dewit Wout 

 

Namens de hele kaj: van harte proficiat! 
 

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 

 


