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ACTIVITEITEN

Beste ouders en sympathisanten.
Voor het 39ste jaar op rij organiseren wij onze
Pinksterfeesten op de Vostert en daarmee slagen we
erin om een traditie levendig te houden die lang
geleden ontstond, na de bouw van de eerste
woningen op de wijk Vostert.
Ondertussen zijn onze Pinksterfeesten in Bree en
omstreken een begrip geworden en staat de Vostert
op de kaart van de Breese evenementenkalender.
Toch doen we geen grootse dingen. Onze keuze voor
eenvoud in verscheidenheid is wellicht de reden van
ons bestaan. Het bescheiden programma en het
familiale karakter ervan, dat als een rode draad door
“ons” weekend loopt, zorgen ervoor, dat we er
allemaal bij horen!

Helpende handjes…
De laatste week van mei zijn we elke dag bezig in- en
om ons lokaal. Een helpend handje is altijd welkom
Donderdag 1 juni, 19.30 uur
Voorbereiding Pinksterfeesten
Ook vandaag werken we verder aan de voorbereiding.
Vrijdag 2 juni t/m. zondag 4 juni:

Pinksterfeesten
Zie programma op de achterzijde.
Vrijdag 9 juni, 19.30 uur
Het andere moment
Iedereen weet welk weer we in België hebben, het ene
moment zon en blote benen en het andere moment
regen en paraplus. daarom gaan we vandaag buiten
spelen en een film kijken.

Onze inspanningen zijn toch niet te onderschatten:
met de voorbereiding van ons feestweekend zijn we
vele maanden in de weer en ondanks alles merk je
soms, dat de dingen toch niet altijd gaan zoals je
graag zou willen.

Vrijdag 16 juni 19.30 uur
De IJzeren Man
We gaan zwemmen in weert, iedereen brengt zijn
zwemgerief en handdoek mee… en € 2,50-

Maar dan proef je dat enthousiasme, leiding en leden
die ervoor gaan en een extra inspanning leveren om
tot goed resultaat te komen...

Vrijdag 23 juni, 19.30 uur
BARBEQUE
Als iedereen zijn vlees - of vlees zonder vlees - voor op
de BBQ, meebrengt dan zorgt Stefan voor de rest.

Ons jaarlijkse weekend is een begrip geworden en
dat is mooi, want met Pinksteren is de Vostert één en
vieren we samen feest.
Als kleinste jongerenbeweging in Bree, zijn wij trots
daaraan ons steentje te kunnen bijdragen.
Daarom ook aan u: bedankt!
Bedankt dat u met ons meedoet en aanwezig bent op
onze activiteiten, want dank zij uw steun en
medewerking blijft onze jeugdwerking op de
parochie mogelijk.
Hét plekje van “goed gevoel” met Pinksteren kent u:
onze jeugdlokalen achter de parochiekerk.
We hopen oprecht u daar te mogen ontmoeten, want
U bent van harte welkom op ons- en Uw feest!
Namens leiding en leden KAJ-Vostert,
Etienne Cordeel,
groepsbegeleider.

Vrijdag 30 juni, 19.30 uur
De bache
De zomer is in het land en dan halen we de bache en
bruinzeep boven en gaan we allerlei spelletjes spelen
om een extreem gladde bache. Doe zeker kleren aan
die extreem nat en vuil mogen worden, eventueel een
handdoek en droog kleren mee brengen.

kaj +18
Zaterdag 3 juni, 19.30 uur
De enige échte Kajottersquiz
Een leuke quiz die open staat voor de oudere jeugd en
iedereen die in teamverband de hersenen wil pijnigen
over netelige vraagstukjes. Iedereen kan hiervoor
inschrijven bij iemand van de leiding. (€20 per ploeg)
Zaterdag 10 juni, 19.00 uur
Geocachen
"We trekken er vandaag op uit en gaan geocachen, op
de Oudsberg. We verzamelen om 19 uur op het
dorpsplein van Opitter. Vergeet je fiets niet mee te
nemen! Vanaf 18 uur kan je een frietje met ons eten.
Tegen 21u30 zijn we terug aan ons lokaal.

Onze (B)engels
Elke twee weken, op
zondagmiddag van
14.00 uur tot 16.00
uur,
maken
we
plezier zoals niemand
anders
dat
kan.
Benieuwd wat we
deze maand weer
allemaal gaan doen? Lees dan maar vlug verder…

Zaterdag 3 juni
Spelewei.
Kom met ons meedoen en breng zoveel mogelijk vriendjes
mee, want dit is een super toffe activiteit voor iedereen
die van spelen houd.

Zondag 11 juni
Géén activiteit

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
Vossen Venzo, Damburgstraat 20 Bocholt - asp.
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
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen - 011 794186
De leiding van onze kaj berust bij:

We vragen om een klein beetje begrip, want onze leiding
zit nu volop en druk in de examens… en dus moeten we
deze zondag overslaan, maar geen getreur, want op:

Schouteden Rod, Weegbreestraat 8
Delissen Fedde, Klein Rozenlaan26
Kunnen Jordy, Gruitroderkiezel 164
Kunnen Roy, Gruitroderkiezel 164 (asp)

Zondag 25 juni = waterspelletjes!

Volwassen begeleiding:

Het werkjaar is weer omgevlogen en daarom sluiten we af
met een knaller! Doe zeker kleren aan die nat mogen
worden! Als het weer niet zou zitten, dan hebben we een
“plan B” om het werkjaar toch af te sluiten met stijl.

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49

- 089 462971

Proost:
Clijsters René, Vaesstraat 10

- 089 463450

Verjaardagen van deze maand:
09 juni: Van Onsem Liz
22 juni: Lemmens Lene

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

- 089 473788
- 0472 053329
- 089 763473
- 089 763473

11 juni… vaderdag…

Een dikke proficiat voor alle vaders…
en van harte een fijne feestdag toegewenst!
Op kamp met onze kaj-ksa.

02 - 04 juni: Pinksterfeesten Vostert
Het tofste weekend beleeft Bree met Pinksteren… op de Vostert!
Vrijdag 2 juni, 20 uur: kienavond
-spanning en sfeer zijn troef, mooie prijzen te winnen.
Zaterdag 3 juni, 14 uur: SPELEWEI
-speelnamiddag voor kinds van 6- en jeugd tot 16 jaar.
-koffiestop voor ouders, super lekkere pannenkoek.
Zaterdag 3 juni, 20 uur: kajottersquiz
-“breintje breken” voor “de oudere jeugd “, stel een
ploeg samen (3-5 personen) en doe mee!
Zondag 4 juni, vanaf 12 uur: Vostert kermis
-Vlaamse kermis met:
springkasteel, schminken, gezellig terras, gebak,
Bree’s blond, puur gezelligheid…
-Rommelmarkt
Zonder twijfel de leukste markt van Bree en omstreken.
Zalig kuieren tussen de marktkraampjes, leuke verhalen,
grote en kleine “hebbedingetjes”, verwondering alom.

Wij zijn blij, als u er dit jaar (ook) weer bij bent!

19 tot 28 juli jaarlijks kamp
naar het Nationaal Park Harz, in Duitsland.
In Ilfeld, op een tiental km. van de dorpskern, hebben
we een grote replica van een mijnwerkerslodge
afgehuurd. De “Gruppenhütte” waarin we vertoeven is
een bijzonder origineel gebouw, gelegen op een
voormalige mijnsite, midden de natuur.
Ons jaarlijks kamp is dit jaar op een andere leest
geschoeid dan als we gewoon in eigen land vertoeven.
Tal van uitstappen en een hele reeks van leuke - écht
te beleven- activiteiten, waar we in eigen land niet aan
toekomen, staan op het programma.
In de loop van deze maand krijgt iedereen die meegaat
op kamp nog een leuke brochure boordevol wetenswaardigheden en leuke tips. Nog niet ingeschreven?
Dit is je laatste kans. Wie nog niet heeft ingeschreven
moet uiterlijk 10 juni het volledige bedrag (€ 350,-)
betaald hebben.
Wie al ingeschreven heeft moet zijn kampbijdrage
uiterlijk 30 juni betaald hebben.
Storten kan op rek. nr. BE78 8333 0797 7286
(kampeerkas kaj-Vostert) onder vermelding van naam,
voornaam en kamp 2017.

