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Beste allemaal… 

 

De oudejaarsfeesten en al wat daar bij behoort ligt 

reeds lange tijd achter de rug. Ook de wintermaanden 

zijn vervlogen en met het einde van de 

carnavalsperiode zetten we een punt achter al dat 

feestgewoel. 
 

Daarna valt alles letterlijk even stil. 
 

Die stille periode noemen we dan de Vasten. De 

vastenperiode is de voorbereidingstijd van Pasen. 

En Pasen betekent ook voor mij “nieuw leven”. 

We zijn dan in de lente. 

De natuur verandert, bomen en bloemen staan in bloei. 

Alles komt tot leven, kortom, we herademen, we 

dromen. 

En daarom heb ik twee teksten gevonden die ik met 

jullie wil delen. 

Een eerste rond Pasen en een tweede als 

doordenkertje. 
 

Pasen. 

Droom van vriendschap voor de rest van je dagen. 

Droom van armoede die niet bestaat. 

Droom van een tijd zonder oorlog en strijd. 

Droom dat het goede gedaan kan worden. 

Droom van een zorg voor de wereld en voor elkaar. 

Droom van de liefde en droom van vrede. 

Droom van gerechtigheid die overal heerst. 

 

 
 

Vraag niet wat de wereld nodig heeft,  
maar vraag wat jou tot leven wekt. 
Ga dan. En doe het.  
Want wat de wereld nodig heeft, 
zijn mensen die tot leven komen. 
 

Van harte hele fijne paasdagen ! 

 

 

 

 
 

Tip: kleed je warm aan en voorzie een mondmasker! 
 

---===ooo0ooo===--- 
 

Vrijdag 2 april – 19.30 uur: 

Bosspel 

We gaan naar het bos vanavond, dus doe best wat 

oudere kleren aan en neem een zaklamp mee als je die 

hebt. 
Vrijdag 9 april – 19.30 uur: 

Thcotlednaw 

Uhm, ik denk dat er iets is misgelopen met de titel. In 

ieder geval, doe goede stapschoenen aan, want we 

blijven niet aan het lokaal. 
 

Vrijdag 16 april – 19.30 uur: 

Kamp Hamers 

Laat zien dat jij een echte militair kan zijn en toon je 

talent. Wat moet een militair kunnen? Kracht, 

uithouding, evenwicht, denkvermogen enzovoort. 

Bewijs waar jij goed in bent. Doe zeker je slechte 

kleren aan, want je kan wat vuil worden. 
 

Vrijdag 23 april – 19.30 uur: 

DoReMi 

Daar zit muziek in! Laat je vanavond leiden door de 

tonen van de muziek en zing, dans zoals nooit tevoren. 

Maar ken jij al deze muziek wel? Dat zoeken we 

vanavond samen met jullie uit. 
Vrijdag 30 april – 19.30 uur: 

Honkbal 

We spelen vandaag honkbal nu dat we de bal weer 

kunnen zien vliegen. Wie slaat er een homerun en wie 

zorgt er voor een vangbal?  
 

ACTIVITEITEN 

leiding (B)engels / Speelvogels: 
 

Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50               089 46 76 96 
Gofflo Glenn, Meeuwerkiezel 188         089 46 30 27 
Mestroni Milan, Vostertstraat 75 (asp)         
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95           0473 321439 
 

Leiding ksa 
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50             089 46 76 96 
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22          089 47 22 50  
 

Leiding kaj 
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49           089 46 29 71 
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95           0473 321439 
Essers Stefan, Kanaallaan 41.1.1           0497 933694 
 

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

 



KAJ 18+ 
Helaas… onze kaj- jongeren moeten 

opnieuw even geduld uitoefenen. Maar 

we bekijken alvast wat mogelijk is! 

Wanneer we met 18+ mogen 

samenkomen worden jullie als eerste 

geïnformeerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Speelvogels en (B)engels  
Elke twee weken komen onze 
(B)engels en Speelvogels 
samen op zondagmiddag van 
14.00 uur tot 16.00 uur om te 
ravotten en plezier te maken 
zoals niemand anders dat kan. 
Wij vinden het altijd tof als je 
steeds je sjaaltje aan hebt, dat 
geeft ons het fijn gevoel van 
samen een leuke groep te zijn. 

 

Voorzie in warme kleren, want als het weer goed is… 
dan gaan we zoveel als mogelijk buiten spelen! 

 

 

zondag 11 april 

Paasei… 
Ook al is Pasen al een 

week voorbij, toch kunnen 

we veel doen rond Pasen.  

Het hoeft immers niet 

alleen eitjes zoeken te zijn. 

Maar wie weet krijgen 

jullie er wel een paar?! 

 

zondag 25 april 

Quiz:  
Eens kijken hoe slim jullie 

nog zijn. En wie waar het 

meeste van weet. 

Een leuke kinderquiz met 

allemaal leuke opdrachten. 

 

 

Aanbieding…  
Zoals iedereen weet organiseren wij elk jaar in januari 

een kaas- en wijnavondje. Door omstandigheden, u 

allen bekend, kon deze activiteit dit jaar niet doorgaan.  

Dat heeft voor gevolg dat we een aantal Franse wijnen 

ter beschikking hebben die we graag aan een 

steunprijsje willen aanbieden. 

Indien u interesse heeft om één of meerdere flessen 

van ons af te kopen, stuur dan even een mailtje naar: 

leiding@kaj-vostert.be of geeft een seintje aan Etienne 

(089 462971. 
We bieden u onze wijnen aan voor 8,-€ per fles (75cl) 

Ons aanbod: 

Chardonnay vin de pays D'oc (Avignon) 
Een zachte witte wijn, sappig in de mond, veel rijp fruit, 

behoorlijk mondvullend, aangenaam en smaakvolle 

lange afdronk. 

Merlot Rood 
Merlot is de meest populaire rode druif in Frankrijk, 

erkend om zijn onvergelijkbare soepelheid die we hier 

aantreffen, vergezeld van een mooie fruitige vrij-

gevigheid. Intense en briljante rode kleur 

Rijk en vol met heerlijke aroma's van steenfruit en 

zwarte kersen, fruitig in de mond waar delicate tannines 

smelten.  
 

Om van te genieten bij een kaasplateau of bij gegrild of 

gemarineerd vlees, maar ook uitstekend als een heerlijk 

“tussendoortje” met vrienden. 

Let wel: Onze voorraad is beperkt, deze aanbieding 

geldt tot einde voorraad. 

     Verjaardagen in april: 
 
 

 

Scherpereel Hannes 03 april 
Walterus Aluna 10 april 
Phillips Ben 20 april 
Ferson Ruben 25 april 
Masia Leandro 27 april 
 

        Aan iedereen een dikke proficiat! 
  

 

 

 

 

 

 

De kampvoorbereiding is volop bezig en 
begin mei krijgt iedereen ons kampboekje. 

We kijken er nu al naar uit! 
 

Zomerkamp 2021 
Nog niet ingeschreven? 
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