
 

 

 

 
 

 

2018 Deed zijn intrede.  

Hopelijk verliepen de eerste dagen van het jaar vlot 

en mocht iedereen een mooie overgang beleven. 

Ook wij bieden graag onze gemeende wensen aan 

voor het nieuwe jaar: veel geluk, voorspoed een 

goede gezondheid, maar ook vrede in je hart, vrede 

dichtbij en veraf. 
 

Zoals gezegd: een nieuwe jaargang, een nieuw begin. 

Wij kijken er alvast naar uit. Zopas zijn vier van onze 

jongeren (Venzo, Yannick, Aluna en Lindsey) tijdens de 

kerstvakantie een volle week op animatorcursus 

geweest. Dit jaar zal hun stage-opdracht eruit bestaan 

om onze werking bij de (B)engels verder te 

ontplooien en een nieuwe dynamiek te geven. 

Natuurlijk zal het wat wennen worden, een beetje 

aanpassen misschien, maar met wat geduld en de 

nodige dosis vertrouwen kijken we met belangstelling 

uit naar hun ijver en inzet. 
 

Dit jaar ook is onze jongerenwerking op de parochie 

45 jaar jong. Gedurende deze 45 jaren hebben 

honderden jongeren en tientallen leiders en leidsters 

in- en om ons jeugdlokaal achter de parochiekerk de 

tijd van hun leven meegemaakt. Ook voor mijzelf 

zijn het fantastische jaren geweest, weliswaar met 

“ups en downs”, maar onmiskenbaar met een groot 

gevoel van dankbaarheid voor de vele mooie 

ervaringen en de hartelijke vriendschap en 

waardering die ik steeds mocht ervaren. 
 

Naast 45 jaar jeugdwerking blikken we in dit jaar ook 

terug op 40 jaar Pinksterfeesten. Geen enkele 

vereniging in heel Bree is er in geslaagd om 

onafgebroken gedurende veertig jaar een 

feestweekend te organiseren waarbij de parochie en 

de jeugd steeds in het middelpunt van de 

belangstelling werden gezet. 

Ook onze (B)engels vieren dit jaar hun tweede 

lustrum: 10 jaar van speelplezier, elke twee weken  

op zondagnamiddag… mooi, toch! 
 

Graag breng ik ook in herinnering dat we op zaterdag 

27 januari de zesentwintigste jaargang in gaan van 

ons jaarlijks kaas- en wijnavondje: een avond die bol 

staat van gezellig samenzijn en ontmoeting. 
 

Namens leiding en leden nogmaals aan iedereen onze 

beste wensen. Samen met U, hopen we dat het dit jaar 

weer een fantastisch mooi jaar wordt. 

Met dank voor uw medewerking en vertrouwen. 

Cet. 

 

 

 

 
 

Vrijdag 05 januari, 19.30 uur: 

Nieuwjaarsreceptie 
Vanavond klinken we op het nieuwe jaar! Dit doen we 

met een hapje en een drankje. En wie weet hoor je al 

iets meer over wat er het komende jaar zal gebeuren. 
 

Vrijdag 12 januari 19.00 uur: 

Schaatsen 
Wie durft er zijn beste stunts te laten zien op de ijspiste, 

en wie zal er als eerste op de grond liggen? Als je dit 

wilt meemaken kom dan zeker mee! We vragen een 

kleine bijdrage van €6. Breng ook zeker je 

handschoenen mee en iedereen die zelf schaatsen heeft, 

mag die ook meebrengen. 
 

Vrijdag 19 januari 19.30 uur 

Sporten in Bree 
Het is weer eventjes geleden, maar vandaag hebben we 

de sporthal in Bree afgehuurd: een sportieve avond 

waar je kunt uitblinken met een super inzet. 

Vertrek aan het lokaal met de fiets om 19.30 uur. (wie 

wil kan ook rechtstreeks naar de sporthal gaan; let wel: 

om 20.00 uur begint ons avondje sporthal) 
 

Vrijdag 26 januari, 19.30 uur 

Snuffeltocht… 
Trek je warme winterkleren en die makkelijke schoenen 

maar aan, want vandaag zitten we niet al te veel binnen. 

Warm je beentjes al maar op! 
 

Zaterdag 27 januari vanaf 18.00 uur 

Kaas en wijnavondje 
De traditie getrouw organiseren we ook nu weer ons 

jaarlijkse kaas- en wijnavondje. Iedereen van harte 

welkom. 
---===oooOooo===--- 

 

Activiteiten kaj + 18 
 

Vrijdag 5 januari 19.30 uur: 
 

Nieuwjaarsreceptie:  

Vergezeld van een drankje met een hapje tillen we 

iedereen op naar weer een sprankelend nieuw jaar! 
 

Zaterdag 20 januari 19.30 uur: 
 

Konvent des Onheil 

Vandaag komen we samen om in groep over het nieuwe 

jaar te beraadslagen. Nog één keer wordt iedereen op 

het rooster gelegd. Fouten worden niet getolereerd.  

Wie o wie mag met een propere lei beginnen. Komt, en 

je zal het weten. 
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Op kamp met onze kaj-ksa. 
 

Op kamp met onze kaj-ksa is 
altijd weer een belevenis. Na 
een - hoe kan het anders – zeer 
geslaagd kamp in het 
buitenland, gaan we dit jaar weer op reis in eigen land.  
Het jaarlijks kamp brengt ons dit jaar naar Sint-Niklaas in de 
provincie Oost-Vlaanderen.  

In een periode dat grote delen van deze provincie nog geteistert werden door overstromingen, vele eeuwen geleden, 
was Oost- Vlaanderen het strijdtoneel van bloedige twisten (onder meer tussen de graven van Vlaanderen en Holland). 
Toch bleef er veel uit het dit verre verleden bewaard en in menig stadje en dorp vindt je nog schitterende bouwwerken 
en monumenten uit die lang vervlogen tijden. Net zoals Limburg verschillende landstreken kent, zo is dat ook in Oost-
Vlaanderen: het Meetjesland, het Waasland, de Denderstreek, de Zwalmstreek, de Vlaamse Ardennen… 
We gaan die niet allemaal beschrijven, maar je zal nu wel vermoeden dat er hier heel wat te beleven valt… 
Als je weet dat ons landje 30514 km² groot is, wel: Oost- Vlaanderen, met +/- 1,5 miljoen inwoners, neemt ongeveer 
10% of 2981 km² daarvan in beslag. De grootste steden zijn Aalst, Dendermonde, Eeklo, Gent, Oudenaarde en Sint-
Niklaas. De provincie tel 65 gemeenten. De grootste gemeente is Gent, de hoofdstad van de provincie, daarna volgen 
Aalst en op de derde plaats Sint-Niklaas. 
Sint-Niklaas ligt in het Waasland, ook wel het Land van Waas genoemd. Een groot deel ervan is zandig, terwijl je meer 
in het noorden polderland vind, wat vooral door de industrie wordt ingenomen. Heel typisch voor het Waasland zijn de 
relatief kleine, buikige, bollende velden, de talrijke meersen en vooral Canadese populieren. Het centraal gelegen Sint-
Niklaas is de voornaamste woonkern, andere belangrijke gemeenten zijn lokeren en Beveren. 

Sint-Niklaas… hier gaan we op kamp!   Een dag op kamp = een dag vol plezier 

De Wase hoofdstad prijkt met het grootste marktplein van België; het is 3 ha 19 a groot en vormt het decor voor de 
jaarlijkse, bekende ballonwedstrijden. Het stadhuis dateert van 1878 en heeft een bijzonder fraai interieur en bezit 
vele kostbare schilderijen. Aan de kant van de markt, recht tegenover het stadhuis kan je nog enkele historische 
gebouwen bewonderen (Oud Parochiehuis, de Cipierage en het landhuis (16- en 17de eeuw). Het vermelden waard: de 
Onze-Lieve-Vrouwkerk, bekroond met een met bladgoud belegd O.L.Vrouwe beeld van 6 meter hoog. In het stadspark 
staat het kasteel Walburg (15de eeuw) en verder vind je nog verschillende interessante gebouwen, musea en unieke 
verzamelingen. 
Op donderdag is er de wekelijkse markt. Sinds 1513 gaat 
deze door op de Grote Markt van de vroege ochtend 
(06.00 uur) tot middag (13.00 uur). 
Sint-Niklaas beschikt ook over een schitterend en immens 
groot recreatiepark: De Ster. De Ster is een oase van 
groen, een kinderparadijs, een feest voor waterliefhebbers 
en een trefpunt voor sportievelingen. Het is een plek voor 
echte ontspanning en een plek voor immens speelplezier, 
met als grootste troeven het prachtge bos, wandel- en 
looppaden, toegankelijk zandstrand, zwem- en visvijver, 
kinderboerderij, speeltuinen, trampolines, minigolf… De 
Ster ligt op wandelafstand (+/- 2 km. van onze 
kampplaats. 

   Een dag op kamp = een dag vol plezier  
Maak het mee! 
Onze kampplaats “Domein Puytvoet”, ligt op nauwelks twee 
km. wandelen van het centrum, midden de bossen met een zee 
van speelruimte, open plekken en super leuke plekken voor 
speurneuzen om te ontdekken. 
Op domein Puytvoet liggen een viertal bivakhuizen en 
verschillende kampeergronden. Terwijl we op kamp zijn zullen 
er dus meerdere groepen op het domein vertoeven, maar we 
gaan daar zeker geen hinder van ondervinden aangezien het 
domein redelijk groot is (7,65 ha). Het domein ligt midden het 
Puytvoetbos dat maar liefst zo’n 28 ha. groot en groen is. 

“De Zeveling” is de naam van het bivakhuis dat we hebben afgehuurd en 

waar we 10 super toffe 
kampdagen gaan beleven. 
Het is een redelijk groot 
gebouw met een zee van 
ruimte. Het dagverblijf is 
een grote gezellige ruimte, 
voorzien van de nodige 
banken, tafels en stoelen. 
Er is een open ingerichte keuken met alles erop en eraan. 
 

Het nachtverblijf bestaat 
uit drie redelijk grote ruimtes:  
1 zaal met 22 slaapplaatsen, 1 zaal 
met 18 slaapplaatsen en 1 kleinere 
ruimte met vier slaapplaatsen. 
Verder zijn er voldoende toiletten, 
douches en wasplaatsen (ook 
toegankelijk voor mindervalide 
personen). Er zijn eveneens tafels 
en banken voorzien voor gebruik 
buiten. Als je meegaat op kamp hoef enkel nog te zorgen voor een 
matrashoeslaken en je slaapzak. 

 

14 - 23 juli: Schrijf deze datum nu al in je agenda!  Een dag op kamp = een dag vol plezier 
 

Van 14 tot 23 juli gaan we op kamp met alle leden kaj en ksa +12 jaar. 
Onze (B)engels gaan ook op kamp, maar dan van 15 juli tot 18 juli = vier dagen of drie overnachtingen. 
 

Meegaan op ons jaarlijks kamp… 
Onze leden die van 13 tot 24 juli deelnemen (+12 jaar) 
betalen 210 euro, alles inbegrepen: vervoer, verblijf, 
uitstappen, maaltijden,… 
Onze (B)engels betalen voor hun kampverblijf een bedrag 
van 100 euro, eveneens: alles inbegrepen. (voor 4 dagen / 3 
overnachtingen)  
Als je een voorschot van € 25 stort op onze spaarrekening: 

kampeerkas kaj Vostert, rek. nr. BE78 8333-0797-7286 
ben je ingeschreven voor ons kamp en weet je zeker dat je 
meekan. Je bent verder vrij om op deze rekening (bedrag 
naar keuze) te sparen voor je kamp. Maar let wel: uiterlijk 
30 juni moet het volledige bedrag van het kamp betaald 
zijn. Vermeld steeds je naam, voornaam en kamp 2018. 
Medio juni krijgt iedereen nog een uitgebreide kampbrochure, boordevol tips en leuke weetjes. Maar wat je zeker weet: 
jouw mooiste, avontuurlijkste vakantie… begint bij onze ksa-kaj  Een dag op kamp = een dag vol plezier 
 

Koken op kamp, elke dag anders…         Een dag op kamp = een dag vol plezier 
 

Allerlei activiteiten zouden onmogelijk zijn als er niet iemand in de ketels roert, kruiden 
strooit, bakt en mixt en kookt en…  10 dagen bivak en daarvoor zoeken we dit jaar een 

kookploeg die ervoor zorgt dat er allerlei lekkernijen op 
het bord van de leden komt, dat er steeds verse soep is en 
dat de bouletten goed verstopt zijn zodat de leiders er 
niet mee kunnen gaan lopen. 
Kortom: wie zich geroepen voelt om als kookouder(s) mee te gaan op kamp om ons 
met de beste kookkunsten te verwennen… geef even een seintje (aan Etienne). Je hoeft 
geen keukenprins(es) te zijn, als je graag kookt en je kookkunsten graag ten gunste 
stelt van onze kampgasten, dan ben je van harte welkom. Vergoeding: een dikke 

merci, schouderklopje, dankjewel, lege borden en glunderende gezichten! Waaaauwww!!!!! 

In het prachtige recreatiepark De Ster is er ruimte voor iedereen 

 

een dag op kamp = een dag vol plezier 

een dag op kamp = een dag vol plezier 



 

kaj-ksa vostert NODIGT UIT … 
 

Onze jaarlijkse Kaas- & Wijnavond komt er weer aan: op zaterdag 27 januari kan je opnieuw volop genieten 
van de beste kazen, vergezeld van een goede wijn of een aangepaste drank naar keuze, en dat in ons 
supergezellig lokaal. 
 

Om praktische redenen komen wij vóór 22 januari op huisbezoek. Mocht u toevallig afwezig zijn, dan kunt u 
tot zondag 21 januari contact opnemen met iemand van onze leiding om u alsnog in te schrijven. 
 

Deelname volwassene is 15 euro; Leden betalen 12 euro en Kinderen betalen per levensjaar. 
vb: familie Janssen wil 1x kaasbuffet volwassene, 1x lid ksa en 2x voor kinderen van 5 en 7 jaar. Zij betaalt 39 euro (15+12+5+7). 
 

Ons trefpunt van gezelligheid en hartelijk vertoeven is gelegen achter de parochiekerk. U bent van harte 
welkom vanaf 18.00 uur tot . . . 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 
 

Zondag 07 januari zetten we het nieuwe jaar met 

de (B)engels goed in. We gaan dan naar Kinderstad 

in Heerlen, waar iedereen honderduit naar hartenlust 

kan spelen en ravotten. 

Vertrek aan ons lokaal om 11.00 uur, de terugkomst 

is omsreeks 18.00 uur. Let wel: boterhammetjes en 

drinken meenemen voor de hele dag!  

Alleen de kinderen die vooraf hebben inge-schreven 

kunnen mee! 
(vergeet je sjaaltje niet!) 
 

Zondag 21 januari 
staat onze leiding weer 

paraat: dan hebben we 

voor onze (B)engels 

weer een super mooie 

spelnamiddag klaar lig-

gen. Zorg dat je erbij 

bent!  
 

Niet vergeten: draag altijd je sjaaltje als je naar onze 

activiteiten komt, zo kan iedereen zien dat je deel 

uitmaakt van onze toffe vriendengroep. Draag ook 

altijd ravotterskledij (die een beetje vuil mag worden). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    kaj – ksa 

    vostert       

Verjaardagen in januari: 
 

08 januari:  Leurs Kevin 

13 januari: Valentijn Wevers 

15 januari: Maud Lemmens 

19 januari: Michele Verstappen 

21 januari: Dirk Bonhomme 

24 januari: Sibe van den Eynden 

25 januari: Gitte Wevers 

30 januari:  Bente Scheepers 

Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe! 
 

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 
 


