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Dag lezer, 

 

“De tijd vliegt” hoor je wel eens zeggen… 

Als de dag van gisteren herinner ik me onze eerste 

pinksteractiviteiten aan het “voetbalplein van Blauw-

wit”. Een schietkraam, een eendjesviskraam en een 

kermismolen stonden hier zowat half op de rijbaan 

opgesteld.  

Daarnaast onze tent van vier masten… was me dat een 

belevenis! Op de poppenkast voostelling ruim 150 

kinderen vol verwondering, ik zie ze nog voor me zitten 

en hun foto spreekt boekdelen. Vandaag zijn het trotse 

vaders en moeders wier (klein)kinderen deel uitmaken 

van onze beweging. 

Kienen? Nee, dat eerste jaar nog niet. Op vrijdag 

hadden we een DJ die borg stond voor jeugdig 

entertainment. Op zaterdag zorgde een leuk orkestje 

voor een muzikale noot en was onze tent een sublieme 

ontmoetingsplek waar aan de metalen tafeltjes en 

houten klapstoelen honderd-en-één verhalen en 

belevenissen werden verteld. Op de plancher (houten 

dansvloer) (sjonge jonge, wat een onbeschrijflijke moeite 

heeft het gekost om die telkens vlak te leggen) werd met 

veel zwier zelfs sierlijk gedanst. Was me dat een feest!  
 

De rommelmarkt op zondagmiddag verliep toen per 

opbod (weet je nog Patrick?) en na afloop werd een 

container van de gemeente volgeladen met spullen die 

écht niemand meer wilde. Maandag was het opruimen 

geblazen en dinsdagmorgen stond Veldeman klaar met 

een heftruck om de afgebroken tent honderd meter 

verder weer in het magazijn op te bergen. 

Vandaag ziet het er allemaal een beetje anders uit, maar 

de hoofdlijnen zijn toch enigszins gebleven. Het 

orkestje heeft plaats gemaakt voor onze kienavond (nu 

al 25 jaar) en op zaterdag proberen we telkens een leuke 

namiddag voor de kids te voorzien. De oudere jeugd en 

(jonge) senioren vinden op zaterdagavond hun gading 

op onze quizavond en op zondag heeft de verkoop per 

opbod sinds 22 jaar plaats gemaakt voor een “open” 

Pinkstermarkt, waar je naar believen aan kan 

deelnemen, lekker kunt rommelen, snuisteren en 

snuffelen. 

Dank zij ons huidige concept houden we het geheel 

betaalbaar en kunnen we thans 40 jaar Pinksterfeesten 

vieren. We blijven streven naar een haalbaar, volks en 

familiair gebeuren waar voor elk wat wills is en waar 

een ieder zich thuis voelt. 

Dank u wel, omdat u ons steeds bent blijven steunen. 

Dank u wel, omdat u ons steeds weer blij maakt met uw 

aanwezig zijn. 

Het geeft een fijn gevoel om u ook dit jaar weer te 

mogen ontmoeten op ons jaarlijkse Pinksterfeest. 
cet. 

 
 

 

 

 

Vrijdag 04 mei, 19.30 

Voorverkoop kienkaarten 

Vandaag verwachten we iedereen op zijn paasbest in 

uniform of met je trui of t-shirt aan, want we gaan van 

deur tot deur kienkaarten verkopen. Regenweer houdt 

ons niet tegen! Trek ook gemakkelijke schoenen aan. 
 

Vrijdag 11 mei, 19.30 

Voorbereiding Pinksterfeesten 

Alle helpende handen mogen vandaag de handen uit de 

mouwen steken. De helpers worden beloond! 
 

Vrijdag, zaterdag en zondag 18 – 20 mei, 

Pinksterfeesten 

Ook hier zijn jullie allen welkom, of het nu is om te 

kienen (en natuurlijk prijzen aan de haak te slaan) of om 

een handje toe te steken, iedereen mag komen! 
 

Vrijdag 25 mei, 19.00 uur 

Fietszoektocht 

Zoals het woord al zegt doen we vandaag een zoektocht 

met de fiets. Vergeet dus niet je fiets mee te nemen! 

Iedereen aanwezig om 19u00 aan het lokaal zodat we 

dan kunnen vertrekken. Niet vergeten: een rugzakje met 

iets tegen de zon/regen en wat eten en drinken. 

 

kaj +18 
Zaterdag 12 mei, 13.15 uur 

 Verbroedering met kaj… 
 

Vandaag trekken we naar KAJ Stal (Beringen), waar de 

Limburgse en Kempense KAJ-afdelingen verbroederen. 

We beginnen de dag met een Vikingkubb-toernooi en 

daarna schuiven we aan tafel met een BBQ. De avond 

sluiten we af met een fuif. Meer info volgt later! 
 

Zaterdag 26 mei, 19u30 

Rechtdoortocht 
 

Geen georkestreerde, op voorhand uitgestippelde route, 

maar in plaats daarvan doen we een rechtdoortocht. We 

zullen met andere woorden altijd maar rechtdoor 

wandelen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verjaardagen van deze maand: 
 

05 mei: Houbrechts Amy 

05 mei: Kerkhofs  Kaat 

06 mei: Jansen Yannick 

13 mei: Lauwers Saskia 

18 mei: Dewit Wout 

20 mei: Verlinden Rodin 
 

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! 

 

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



Onze (B)engels 
Zorg ervoor dat je 

altijd ravotters- kledij aan 

hebt die een beetje vuil mag 

worden. Vergeet ook niet om 

je sjaaltje aan te doen, zo 

weet iedereen dat jij erbij 

hoort! 

Vrijdag 11 mei 
 

Met onze (B)engels op klein kamp… 
We vertrekken om 18.30 uur met onze (B)engels voor 
een weekendje op kamp naar Sint-Truiden. Let wel: enkel 
de leden die hebben ingeschreven kunnen mee. 
Op zaterdag gaan we allemaal naar Doki-fun: het grote 
speelfestival dat doorgaat in het Pliniuspark in Tongeren.  
Als we bij aankomst onder de poort het Pliniuspark 
binnen wandelen komen we opeens in een heel andere 
wereld terecht: het rustige dorpje New Goldwing in het Wilden Westen. 
Ondanks de kloppende goudmijn is New Goldwing een vredig dorpje waar de cowboys 
harmonieus samenleven met de indianen op de prairies. Opperhoofd Stille Stier en Sheriff John 
komen goed overeen en heersen samen over dit vredig dorpje. Ze zijn laaiend enthousiast over 
de komst van zoveel KSA’ertjes in hun dorpje. Ze zijn al bezig met een grote verrassing voor ons 
te organiseren!  
Deze zaterdag wordt afgesloten met een super leuke slotshow waarna we terug gaan naar 
onze kampplaats. 

 
 

Op zondagmiddag komen we weer terug naar huis. Omstreeks 15.00 uur zijn we dan weer terug op de Vostert.  
 

Zondag 27 mei: out- of indoor… : Spelen zonder grenzen! 
 

 

 
 

 

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!) 
 

Pinksterfeesten Vostert: één groot familiefeest. 
 

Wij zijn blij als jij 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 

 

Opgelet: we vragen dat iedereen een wit T-shirt meebrengt dat zeker vuil mag worden! 
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