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Dag… 
 

Tijdens de maand april en met het 

Paasfeest in het vooruitzicht, zouden 

ergens (?) de schoonmaak-kriebels 

naar boven moeten komen. 

In de tuin wordt weer hevig gespit, 

geplant, bemest, enz… en ook 

binnenshuis worden de laatste restjes winter 

opgeruimd. 

De aprilmaand kunnen we wat beschouwen als een 

go-between, geflankeerd door een nog naar winter 

ruikende maartmaand en een van nieuw leven-

bruisende meimaand. 

Een kalme periode zeg je? Nee, niet echt, wel tijd om 

tijd- en werkafspraken te maken, om onze werking 

nog eens onder de loep te nemen en daarnaast voluit 

inzetten op onze komende Pinksterfeesten in mei. 

Wat dit laatste betreft: we vieren dit jaar 40 jaar 

Pinksterfeesten hier op de Vostert. Onze kaj mag een 

kroontje van 45 jaar actieve werking op zijn hoed 

steken en ondertussen zijn we ook al weer tien jaar 

bezig met onze werking voor de (B)engels.  

Terwijl ik dit zo’n beetje overloop staar ik naar 

tientallen klappers en archiefdozen vol van 45 jaar 

kaj- en dies meer. Je gooit dit niet zomaar buiten, wie 

weet wat voor mooie anekdotes en andere leuke 

dingen je er allemaal tussen vindt. Zeker weten zitten 

er nog heel wat ongebruikte ideeën tussen die nooit 

echt het levenslicht zagen. Archieven… niet alleen 

met gedane zaken, herinneringen en belevenissen, 

maar evenzeer met uitdagingen voor wat nog komen 

kan. 

Wat dit laatste betreft hoor ik van 

mijn leiding dat zij willen inzetten 

op meer “teamwork”. Die idee 

maakt me blij, want een goede 

samenwerking en begrip is de basis 

voor een goede jeugdwerking. 

Rest me nog aan iedereen een Zalig 

Paasfeest toe te wensen.  

Wensen van veel moed en hopelijk 

veel “letterlijke en figuurlijke” zonnige dagen. 
cet. 

 

 

 

 

Vrijdag 06 april, 19.30 

S.O.S. piet 

De naam zegt het zelf al: vanavond hebben we pro-

fessionele hulp nodig van echte koks. En natuurlijk  

 

proeven die echte koks ook altijd wat ze hebben 

klaargemaakt, njammie! 
 

Vrijdag 13 april, 19.30 

Jammer dan 

Het is weer vrijdag de 13de. Dit is een dag waar je 

wel eens pech kunt hebben, dus zijt er maar zeker van 

dat het bij ons aan het lokaal ook wel eens serieus mis 

kan gaan! 
 

Vrijdag 20 april, 19.30 

Beste kijkers 

Neem u brilleke maar mee en houdt u ogen maar goed 

open want je gaat het nodig hebben. 
 

Vrijdag 27 april, 19.30 uur 

Scherpschieten 

Op een game schieten is vaak gemakkelijk, maar in 

het echt is dat heel wat anders. Kom vandaag je beste 

skills maar eens tonen, en wie weet kan jij je 

vanavond als uitblinker bekronen. 

 

kaj +18 
Zaterdag 14 april, 19.30 uur 

 Geocatch 

Een activiteit met meteen twee voordelen: een stevige 

avondwandeling én we leren met een nauwkeurig oog 

naar de buurt kijken; want waar-o-waar zitten die 

geochatches toch verstopt! 
 

Zaterdag 28 april, 19u30 

Buitenspelen 

Het is een lange winter geweest. Daarom wordt het 

tijd voor wat actie tijdens onze activiteiten! We 

spelen bekende sporten, maar dan nét dat tikkeltje 

anders. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Verjaardagen van deze maand: 
 

10 april: Walterus Aluna 

20 april: Phillips Ben 
 

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! 

 

A c t i v i t e i t e n 
 

https://www.pinterest.com/pin/480688960220203322/


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… Zorg ervoor dat je op zondagmiddag altijd ravotterskledij aan 

hebt die een beetje vuil mag worden. Vergeet ook niet om je sjaaltje aan te doen, zo weet 

iedereen dat jij erbij hoort! 
 

Zondag 1 april 

Pasen. 

Vandaag is het Pasen! In het 

verleden deden we op deze 

dag altijd een paasontbijt in 

ons lokaal. Omdat er dit jaar 

geen paasviering is, gaat het ontbijt ook niet door. 

Vandaag is er dus géén activiteit. 
 

Zondag 15 april: Boneput 

Joepie! Als het weer het toelaat gaan we vandaag 

ravotten op de Boneput. Haal je ravotterskledij maar 

boven, want het wordt zeker tof. 
 

Zondag 29 april: out- of indoor…  

Spelen zonder grenzen 
 

Met onze (B)engels op klein kamp… 
 

Van vrijdag 11- tot zondag 13 mei gaan we met alle (B)engels op klein kamp naar Sint-Truiden, het wordt Doki-

super-fun! Alle kinderen krijgen van ons nog een inschrijfstrookje voor dit kamp. We vragen aan iedereen die 

meegaat om de inschrijving voor het Doki-fun kamp zo snel mogelijk in orde te brengen (uiterlijk 15 april). 
De bijdrage voor dit super kids camp is €50, te betalen bij afgifte van het strookje ofwel bij overschrijving voor 1 mei. 

 

 
 

 

 

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

40 jaar Pinksterfeesten: het gezelligste weekend hier bij ons op de Vostert! 
 

Vrijdag 18 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 19 mei, 14 uur: SPELEWEI 
Onze speelnamiddag voor kinds van 6- en jeugd tot 16 jaar is een ware 

tienkamp. 

Voor 1 euro kan je deelnemen, verzekering en drankje inbegrepen. Ook ouders 

kunnen deze namiddag bij ons van een kopje koffie genieten.  
 

Zaterdag 19 mei, 20.00 uur: Kajottersquiz 
Ploegen van 3 tot 5 personen kunnen inschrijven voor een stevige avond “breinbreken”. Inschrijven (€20 per 

ploeg) via: leiding@kajvostert.be  
 

Zondag 20 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 van puur genieten (deelnemen is gratis!) 

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! 
 

18 - 20 mei: Pinksterfeesten Vostert 
 

 

leiding (B)engels: 
 

Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95           0473 321439 

Venzo Vossen, Damburgstraat 20, Boch. (asp)  0477 754062 

Lindsey Droushoudt, Vostertstr. 63, (asp)          0475 238473 

Yannick Jansen, Vostertstr. 66, (asp)          0472 874246 

Aluna Walterus, Kipdorpstr. 27 (asp)          0493 583559 
 

Leiding ksa 
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen          011 79 41 86 

Hamers Maikel Muizendijkstraat 22          089 47 22 50    

Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50             089 46 76 96 
 

Leiding kaj-18+ 
Jordy Kunnen, Gruitroderkiezel 164          0496 112352 

Roy Kunnen, Gruitroderkiezel 164 (asp)          0496 497081 

Fedde Delissen, Klein Rozenlaan 26          0472 053329 
 

Volwassen begeleiding: 
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49           089 46 29 71 
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