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Een lied voor kinderen… 
 

Je kent de tekst wel: het is een bestseller en Dimitri 
van Toren bezingt hem met veel overtuiging en uit 
volle borst. 
 

“Dit is een lied alleen voor kinderen…”  ik moest 
eraan denken bij de organisatie van onze komende 
Pinksterfeesten. Toen ik eraan dacht, ben ik het direct 
opnieuw gaan beluisteren en meteen heb ik de link 
gelegd naar ons komende feestweekend en meer nog, 
naar onze jaarwerking. Het hele jaar door zijn jonge 
mensen in onze ksa en kaj in de weer om elk weekend 
leuke activiteiten in elkaar te steken. Ja, ik weet wel, 
de ene keer lukt dat al wat beter dan de andere, maar 
ze doen het wel.  
Op een woensdagmiddag of zondagochtend samen 
komen, voorbereidingen treffen, mailtje hier, sms’je 
daar… ze steken er veel energie in en ze doen het 
graag, omdat ze ook een goede respons krijgen van de 
kinderen, tieners en jongeren waarvoor ze zich 
inzetten. Ik ben terecht trots om groepsbegeleider te 
mogen zijn van een team van jonge mensen die zich 
verantwoordelijk voelen en op een fijne manier 
leiding willen zijn voor een “bende jong geweld”. 
Een lied voor kinderen… dàt is onze jeugd- en 
jongerenwerking hier op de Vostert, actief bezig zijn 
voor jeugdig enthousiasme en creatief entertainment. 
 

Maar zonder centjes zouden wij dat lied voor 
kinderen niet kunnen zingen of (be)spelen.  
Het is dank zij onze Pinksterfeesten dat wij de 
onderhoudskosten van ons lokaal, verzekeringen, 
elekro, verwarming, enz. kunnen bekostigen. Onze 
jaarwerking, kamp, weekends, spelmateriaal, noem 
maar op… dat allemaal samen maakt “een lied voor 
kinderen” hier, op onze Vostert.  
Uw aanwezig zijn met Pinksteren is een welgekomen 
noot om het mooiste feest van onze Vostert te 
bezingen. Uw steun maakt het mogelijk om ons liedje 
nog vele jaren te mogen zingen. 
Wij zijn blij als u er bij bent. 

cet. 
 
 
 

 
7 – 9 juni: Pinksterfeesten 

   vrijdag 7 juni: Kienavond  
   zaterdag 8 juni: Goochelshow voor kinderen  
   zaterdag 8 juni:  Quiz, Niveau Nihil  
   zondag 9 juni: Rommelmarkt / Vlaamse kermis 
 

bekijk ons programma (ommezijde) 

 
Vrijdag 14 juni, 19.30 

Oudsberg 
Vanavond gaan we ravotten op de Oudsberg, dus doe 
gepaste kleding aan want het ligt er vol zand en ja zal 
altijd wel eens door het zand rollen. 
 

Vrijdag 21 juni, 19.30 uur 
Geen activiteit 

Dit weekend: is er géén activiteit voor leden ksa. 
 

Vrijdag 28 juni, 19.30 uur 
Waterpret 

Dit weekend sluiten we af met dolle waterpret, 
tenminste als het weer meezit. Doe dus je zwemkledij 
aan of kleren die nat mogen worden en breng een 
handdoek mee om je nadien af te drogen. 
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Zaterdag 23 juni, Graspop 
 

Zaterdag 7 juli, Barbecue 
 

Oproep. 
De eerste week van juni doen we beroep op onze leden 
om zoveel als mogelijk aanwezig te zijn om mee te 
helpen in en om ons lokaal om ervoor te zorgen dat alles 
er weer piekfijn uitziet voor onze Pinksterfeesten. 
We realiseren ons dat het voor sommigen moeilijk zal 
zijn omwille van de komende examenperiode. Maar 
toch vragen we om in de mate van het mogelijke te 
proberen om een handje te komen helpen. Er is elke 
avond wel iemand van de leiding aanwezig.  
Bedankt om erbij te zijn! 

 

Verjaardagen van deze maand: 
 

09 juni: Van Onsem Liz 
10 juni: Swijssen Lennert 

 

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! 
 

leiding (B)engels: 
 

Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95           0473 321439 
Jansen Yannick, Steyvenstraat 2.0, (asp)          0472 874246 
Walterus Aluna, Kipdorpstr. 27 (asp)          0493 583559 
Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50             089 46 76 96 
 

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 
 

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

A c t i v i t e i t e n 
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Ons tweejaarlijkse buitenlandse zomerkamp brengt ons dit jaar 
naar Schotland. We hebben hier vorig jaar al een info- vergadering 
over gehouden en alle leden hebben hier toen ook een 
kampbrochure over ontvangen.  
In de loop van deze maand krijgen de 
kampdeelnemers nog een attest van deelname 

en een medische fiche. Beide in te vullen formulieren moeten ingeleverd worden voor 15 juli. 
Voor alle leden die meegaan geldt dat het volledige bedrag voor het kamp uiterlijk op 01 juli 
moet worden gestort op rekening van “kampeerkas kaj Vostert” BE78 8333 0797 7286. 
Begin juli organiseren we nog een informatie vergadering over ons kamp. Mocht je nog vragen 
hebben, dan kunnen die dan aan bod komen. 
 
 
 

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pinksterfeesten 7 – 9 juni 2019 
 

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

Onze jaarlijkse Pinksterfeesten vormen al 41 jaar het grote feestmoment waar de Vostert trots op kan zijn. 
Ons programma is zo verscheiden dat er voor iedereen wel een 
leuke, aangenaam te beleven activiteit tussen zit. 
 

Vrijdag 7 juni, om 20 uur:  
Op vrijdagavond is met Pinksteren in ons lokaal de spanning te snijden. 
Leuk om mee te maken als het gegniffel en de binnenpretjes 
verstommen en het geschuifel op de stoelen toeneemt… en dan plots 
die éne grote ontlading die als een apotheose door het lokaal schiet… 
KIEN !!!  
Onze kienavond: een avondje gezond gespannen ontspannen. 
 

Zaterdag 8 juni om 14 uur: 
Een super leuke kids- namiddag, waarbij we dit jaar alle kinderen onderdompelen in een 
spannende en magische goochelshow. Maar goochelaar Peter is soms nogal een beetje 
vergeetachtig en dan heeft hij de hulp van de kinderen nodig om zijn goocheltrucks goed te doen 
lukken…De kinderen worden actief betrokken en beleven een leuke namiddag.  
Inkom = € 5,- daarbij is een drankje tijdens de pauze inbegrepen. 
Alle kinderen zijn welkom… maar ook iedereen die wil genieten van een leuke goochelshow. 

 

Zaterdag 8 juni om 20 uur: 
Niveau Nihil: een spannende, algemene kennis quiz. Iedereen die een 
avondje “breintje breken” wel ziet zitten en zijn of haar algemene kennis aan de 
toets van “het weten waard” wil afmeten, die komt vanavond zeker aan zijn of 
haar trekken. Deelname is € 20,- per ploeg. Stel een ploeg samen van 3 tot 5 
personen en doe mee. Inschrijven kan via: quiz@kajvostert.be.  
 

Zondag 9 juni vanaf het middaguur: 
Traditioneel “Vostert kermis” met daarbij al 41 jaar… de gezelligste 

rommelmarkt uit deze regio; Vlaamse kermis, springkasteel, gezellig 
terras, één brok vol gezellig familieplezier! Alles heel gewoon, zoals 
dingen nog gewoon kunnen zijn. Deelnemen aan onze markt is 
gratis… dus ruim de zolder leeg, maak plaats in de garage of sleur die 
oude kisten uit de kelder, doe mee… en belééf een heerlijk 
namiddagje vertoeven temidden nieuwsgierige blikken en fonkelende 
oogjes, grijpgrage vingertjes, verwonderde gezichten en gezellige 
verhalen… dit is puur genieten… 
Onze Pinksterfeesten maken een hartelijke parochie: dan 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! 

Opgelet: 
Tijdens het weekend van 23 juni is er géén ksa en ook geen (B)engelsactiviteit. 
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