Nieuwe puzzelopgaven voor de liefhebbers.
Goeie morgen, middag of avond allemaal (hangt er
natuurlijk vanaf wanneer je dit leest).
Vonden jullie de voorbije weken een beetje saai, of heb je
je toch goed kunnen amuseren? We hebben toch mooie
zonnige dagen gehad en ik heb gehoord dat het allemaal
wel wat meeviel en de meeste kinderen toch veel buiten
konden spelen.
Maar ja….
Ook deze maand nog geen activiteiten, maar wel enkele
uitdagingen voor wie het aandurft.

Sibe en Glenn zijn samen gaan vissen, maar kan jij de 8
fouten ontdekken op de andere prent?

Rebus

b

c

a

d
a. kruik
b. schoorsteenzwart
c. ontkenning
d. vulkaan

b
c
d

Omdat binnenkort Moederdag is, krijgen jullie van ons
deze maand een mooie tekening om te kleuren, één keer
op gewoon papier, zodat je kan oefenen en één keer op
stevig dik papier om af te geven. Kleur deze tekening
mooi in en geef ze met Moederdag cadeau aan je mama.
jouw moeke zal er zeker blij mee zijn.

Veel woordjes uit één woord.
Iedereen neemt een papiertje en een pen. Eén lang
woord kiezen, bijvoorbeeld 'lantarenpaal'. Wie kan de
meeste woordjes maken met de letters uit dit woord?
(lantaren-paal-lat-lap-pen-ren-taal-..........)
Dit kan ook heel goed mondeling; om de beurt een
woordje zeggen.
Wie geen woordje meer kan maken is af.

Raadsel.

Horizontaal en verticaal vul je telkens dezelfde
woorden in.
a

Voor (B)engels/speelvogels:

Enkele letterspelletjes…
Woordslang maken.
Je kan dit spelen met je broer of zus of papa of mama…
De eerste zegt een woord, bijvoorbeeld 'aap', de
volgende zegt een woord dat begint met de laatste letter
van dat woord; bijvoorbeeld:
'poes'.....'slak'......'kraai'.....enz.
Dit kan heel goed mondeling, maar het is leuker om het
op te schrijven en er een echte 'slang' van te maken,
Neem bijvoorbeeld een lang stuk behangpapier dat je
over de tafel ofwel over de vloer kronkelt. Nog leuker is
als je / jullie de dierennamen achter elkaar opschrijven
en de dieren erbij tekenen.

Voor onze leden ksa en kaj:

Er zijn 4 mannen en 5 bolhoeden (3 witte en 2 zwarte).
Drie mannen zitten achter elkaar op een rij. De vierde man zet
willekeurig drie bolhoeden op de hoofden van zijn makkers en vraagt
aan elk van hen of hij weet welke kleur bolhoed hij opheeft.
Eerst vraagt hij het aan de laatste man, deze kijkt naar de twee
bolhoeden voor zich en zegt dat hij het niet weet. Dan is het de
beurt aan de middelste man. Hij kijkt naar de bolhoed voor hem en
zegt dat hij zijn eigen kleur ook niet weet.
De eerste man -die dus geen bolhoeden ziet- roept dan dat hij het
weet.
Welke kleur heeft de bolhoed van de eerste man?

Elk woord telt een letter
meer dan het vorige
woord. De overige
letters
zijn
steeds
dezelfde. Kan je de
piramide vervolledigen?

Vorm correcte Nederlandse woorden door
per reeks dezelfde letters aan te vullen.

* . . . RA
. . . REREN
. . . NING

a
b
c

* . . . TAND
. . . LAAN
. . . HEID

a klinker
b zoogdier
c zeepwater
d gerecht
e trottoir
f niest
g verzet

d
e

* STR . . .
. . . TE
H . . . EL
Deze jongen wil graag naar onze jeugdbeweging komen, maar
hij vindt de weg niet naar ons lokaal. Kan jij hem helpen?

Cirkelraadsel

f
g

In dit cirkelraadsel moet je de woorden van buiten naar
binnen invullen.
Als je alles juist invult verschijnt in de buitenste rand een
slogan.
1. Spijtig
2. Strijd tussen staten
3. Bericht
4. Hoffelijk
5. Ergens anders
6. Huidplooi
7. 24 uur
8. Groene omgeving
9. rouw van Mandela
10. Een of andere persoon
11. Wastafel
12. Gevoel van genegenheid
13. Kleine ronde groenten
14. Spijkers
15. Nood aan voedsel
16. Ongeboren baby
17. Super kaj- dag
18. Angstaanjagend
19. Goedkoop metaal
20. Tweevoudig
21. Taal
22. Schreeuwen
23. Uitverkoop

Pinksterfeesten 29 – 31 mei 2020
Herinner u onze slogan vorig jaar: “Het tofste weekend beleeft Bree met de Pinksterfeesten op de Vostert.”
Jammer, maar dit jaar zal het anders zijn.
Niettegenstaande we al enkele maanden (sinds eind januari) begonnen zijn
met de voorbereidingen, hebben we toch besloten om ons Pinksteren
evenement te annuleren.
Dit jaar dus géén Pinksterfeesten.
Daarmee doorbreken we een traditie, want dit jaar zou het onze 42jaargang zijn.
Geen enkele wijk, of parochie die ons hierin evenaart en het mag gezegd:
we zijn bijzonder trots dit telkens weer te kunnen
en mogen organiseren.
Maar dit jaar dus niet.
Het lijkt het ons niet gepast om - een familiaal georiënteerde festiviteit zoals het onze - te
organiseren op een ogenblik dat zovele zorgverstrekkers en hulpverleners het beste van zichzelf
geven om het hoofd te bieden aan een crisis die ons allen raakt.
Het was voor ons een pijnlijke beslissing, maar we realiseren ons, dat dit op geen enkele manier
opweegt tegen de pijn en het verdriet van die mensen die een geliefde verloren of zij die door het
coronavirus getroffen zijn en/of zorgbehoevend zijn.
Indien de omstandigheden het toelaten, dan willen het komende jaar onze traditie als vanouds weer verder zetten. Hopelijk
bent u er dan (ook) weer bij.

Pijnlijke mededelingen
Op 5 april overleed, geheel onverwacht,
de Hr. Kurt Schonkeren.
Kurt was de vader van Maarten (lid ksa)
en van Lore.
Hij was gehuwd met Edith Vandael.
Het heengaan van Kurt bracht bij onze
leiding een gevoel van ongeloof teweeg
en heeft ons diep getroffen.
Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Op 17 april overleed E.P. Jef Bosmans.
Als missionaris van het H. Hart (paters Gerkenberg) verbleef hij van 1955 tot
1995 in Brazilië.
In 1996 volgde hij E.P. Jean De Ridder (+07/10/1995) op als pastoor van de
parochiefederatie Gerdingen, Opitter, Vostert.
Als pastoor van onze parochie was hij ook de proost van onze kaj.
Tot aan zijn pensioen (29/06/2008) bleef hij onze proost, maar ook in de jaren
daarna (tot in maart van dit jaar) bleef hij onze werking met veel
belangstelling volgen. “Niet opgeven” zei hij telkens “doordoen!”
Met pastoor Jef verliezen we een trouwe supporter met een warm hart voor
onze kaj. Dank je wel Jef voor al die mooie momenten die je ons – en zovele
anderen – hebt geschonken.

ACTIVITEITENKRANT
mei 2020

www.kaj-ksa-vostert.be

Volgende keer…

Activiteiten maand mei:

“Ach ja, dan ben ik volgende week toch thuis!” En hij
voegde eraan toe, zonder erg overtuigd te zijn: “Ik hoop
het toch!”.
Er was een heel onverwachte kink in de kabel gekomen wat
zijn weekendplanning betrof. Gisteren had hij op het bord
gelezen dat men hem van wacht gezet had van zaterdag op
zondag. Eerst was hij ontzettend boos geweest. Hij had
geroepen en getierd en er was niemand die hem ongelijk
gaf. In tegendeel.
Bovendien vond hij het een
verschrikkelijke manier van handelen, zomaar een naam op
het bord prikken zonder één enkel woordje van uitleg.
Maar ’s namiddags had zijn diensthoofd hem geroepen.
Hij had zich dadelijk verontschuldigd en hem uitgelegd hoe
de vork aan de steel zat. “Ik weet wel dat het voor jou
ontzettend is dit weekend kwijt te spelen, maar ik heb het
zelf erg moeilijk. Met epidemie en al die problemen die
vandaag op ons afkomen heb ik geen keuze meer. Ik moet
toch iemand nemen”.
Het was zoveel als een vraag om begrip en instemming. Zijn
boosheid was ineens weg. Hij was blij dat hij nu ook een
paar problemen uit de afdeling kon voorleggen en
uitpraten.
En toen hij nadien een stormwind trotseerde dacht hij aan
het mooie zinnetje van Kahlil Gibran dat hij op een
kalender had gelezen: “In iedere winter steekt een trillende
lente en achter elke nacht verbergt zich een glimlachende
morgen”.
Hij moest zelf even glimlachen. Hij zou vanavond naar huis
bellen en hij wist vooraf wat zijn moeder zeggen zou: “En ik
wou zo’n lekkere dingen klaarmaken voor jou”. Hij hoorde
haar dan opsommen wat hij zo graag at en het deed hem
wel iets dat hij die gezellige uurtjes zou moeten missen.
Buiten begon het hard te regenen; het was nog geen vier
uur en de duisternis viel reeds in.
Hij dacht eraan dat deze periode van het jaar de kortste
dagen en de langste nachten voortbracht.
Eigenaardig: als het nog zomer is beginnen de dagen te
korten en de zon zakt stilaan naar haar diepste punt. En
vanuit haar diepste punt klautert ze langzaam weer naar
het hoogste hemelspunt.
“Na”, zei hij bij zichzelf, zo erg is het allemaal ook niet”.
Zelfs met het verloren weekend was zijn toestand toch zo
uitzichtloos niet.
De aarde draait verder in een baan om de zon. Het wordt
winter, lente, zomer, herfst en weer winter.
Er zijn donkere dagen en er zijn zonovergoten dagen.
“Kom, niet zeuren”, gaf hij zichzelf moed, want als je blijft
kankeren is dat zoveel als een dag waarop de zon helemaal
niet schijnt.
En dat is jammer”.
Cet.

Met een beetje pijn in het hart, maar gezien de
omstandigheden worden ook deze maand alle
activiteiten opgeschort.
Verjaardagen in mei:
05/05
06/05
13/05
15/05
15/05
18/05
20/05
31/05

Kerkhofs Kaat
Jansen Yannick
Lauwers Saskia
Deckers Lena
Goossens Cas
Dewit Wout
Verlinden Rodin
Vermote Axelle

Aan alle moeders ter wereld, maar in het bijzonder aan
de moeders van onze leden:
Van harte proficiat ter gelegenheid van

Moederdag op 10 mei.
leiding (B)engels / Speelvogels:
Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50
Gofflo Glenn, Meeuwerkiezel 188 (asp)
Jansen Yannick, Steyvenstraat 2.0,
Walterus Aluna, Kipdorpstr. 27
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95

089 46 76 96
089 46 30 27
0472 874246
0493 583559
0473 321439

Leiding ksa
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50

011 79 41 86
089 47 22 50
089 46 76 96

Volwassen begeleiding:
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49

089 46 29 71

