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Pinksteren. 
 

In 2019 hebben we voor het laatst onze (41ste editie) 

Pinksterfeesten kunnen organiseren. Onze 42ste uitgave 

in 2020 kon niet doorgaan en ook dit jaar moeten we 

noodgedwongen afzien van onze organisatie.  

Wij betreuren dit ten zeerste.  

Wat we ook betreuren is dat we geen tegemoetkoming 

mogen verwachten uit het Corona noodfonds (= € 

253.645,14) die de stad van de Vlaamse regering heeft 

ontvangen, mede als ondersteuning voor het 

verenigingsleven. 

Onze kaj en ksa heeft hiervan €206,02 ontvangen als 

bijdrage in onze aankopen voor hygiëne producten en 

daarnaast hebben we €361,80 ontvangen als 

tegemoetkoming in de gemaakte onkosten voor ons 

lokaal. In totaal dus € 567,82.  

Uit een summiere navraag bij een aantal verenigingen 

leiden we af dat het merendeel van de organisaties op 

dit ogenblik niets, of in het beste geval een habbekrats, 

heeft gekregen uit het noodfonds dat de regering ter 

beschikking heeft gesteld.  

Heel wat verenigingen van o.a. Samana, Okra, KWB, 

Femma, Ferm, scouts, ksa, en dus ook onze kaj en vele 

anderen, hebben hun financiële activiteiten moeten 

afgelasten.  

Géén eetavonden, lentefeest, kerstfeest, tombola, 

spaghetti avonden, deur-aan-deur verkoop, en in ons 

geval dus ook geen Pinksterfeesten. Voor al deze 

activiteiten is er geen tegemoetkoming voorzien: 

“Gederfde inkomsten worden niet vergoed!” 

Als we goed zijn geïnformeerd is er wel €5.000 voor 

“De Geitenboeren” en €10.000 voor karnaval 

gereserveerd. Eigenaardig, vind u ook niet? Leiders en 

leidsters, monitoren, bestuursleden en honderden andere 

vrijwilligers die zich met hart en ziel vol enthousiasme 

inzetten voor hun ideaal en hun vereniging, ze worden 

wel geprezen en bewonderd voor hun maatschappelijke 

inzet, maar blijven blijkbaar wel in de koude staan. 

Ondertussen worden overal de spaarcentjes aange-

sproken. Als die opraken dan wordt het voor een aantal 

moeilijk om nog te overleven. 
  

De stad zou er goed aan doen om te publiceren waar die 

253.645,14 euro naartoe zijn gegaan, en wie, wat heeft 

gekregen en waarom de Breese verenigingen zo 

stiefmoederlijk behandeld worden. 
 

Op de vijftigste dag na Pasen wordt het Pinksterfeest 

herdacht, Op deze dag werden de gelovigen met de 

Heilige Geest vervuld en bezield. 

Met een “big smile” en een schouderklopje alleen blijft 

niets overeind. Hopelijk daalt met Pinksteren de Geest 

van empathie ook nog neer op ons stadsbestuur. 
Cet 

 

 

 

 
 

Vrijdag 7 mei, 19.30 :  Gezelschapsspelen 

We halen de gezelschapsspelletjes uit de kast. Speel jij 

graag mens erger je niet, scrabble of doe je graag 

kaartspelletjes? Keuze genoeg om er een fijne avond 

van te maken. 
 

Vrijdag 14 mei, 19.30 : Kubb- Tornooi 
Wie o wie kan zich met zijn team kronen tot kubb 

kampioen? Kom en bewijs jezelf! 
 

Vrijdag 21 mei, 19.30 uur : Time for adventure 

Zorg dat je vandaag met je fiets naar het lokaal komt, 

want we gaan op verplaatsing. Waar blijft nog even een 

verassing. Doe ook goede wandelschoenen aan want het 

avontuur stopt niet na de fietstocht. 
 

Zaterdag 22- en zondag 23 mei : zie achterkant. 
 

Vrijdag 28 mei, 19.30 uur:  Volleybal 

De zomer komt dichterbij en dat betekent dat we weer 

wat zomersporten kunnen doen. Op het programma voor 

vandaag: sporten met een net.  
 

kaj +18 
Zaterdag 8 mei, 19.30 uur: 5- vragen quiz 

Zaterdag 22 mei, 19u30uur: Terras Local 

Onze leden 18+ krijgen een afzonderlijke uitnodiging 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verjaardagen van deze maand: 
 

03 mei: Houbrechts Amy 

05 mei: Kerkhofs Kaat 

06 mei: Jansen yannick 

13 mei: Lauwers Saskia 

15 mei: Deckers Lena 

15 mei:  Goossens Cas 

18 mei: Dewit Wout 

20 mei: Verlinden Rodin 

31 mei: Vermote Axelle 

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! 

 

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

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 

 



 

Onze (B)engels en Speelvogels 
Elke twee weken, op zondagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur, maken we plezier zoals 

niemand anders dat kan. Benieuwd wat we deze maand weer allemaal gaan doen? Lees 

dan maar vlug verder… Zorg ervoor dat je op zondagmiddag altijd ravotterskledij aan 

hebt die een beetje vuil mag worden. Vergeet ook niet om je sjaaltje aan te doen, zo weet 

iedereen dat jij erbij hoort!  
 

Zondag 9 mei: 

Handigheid … 
Alles met de handen.  

Maar als ze nu ineens zouden wegvallen? 

Is het dan nog zo handig? 

Zondag 23 mei:  

Vriendjesdag (zie beneden) 

Met onze (B)engels op klein kamp… 
Van donderdag 15 juli tot dinsdag 20 juli gaan we met alle (B)engels en Speelvogels op kamp. 

In de loop van de komende week krijgen jullie van ons een infoblaadje met nuttige tips en een inschrijfstrookje om 

deel te nemen aan dit leuke kamp vol spetterend speelplezier. 

Inschrijven voor ons (B)engels en Speelvogelkamp kan tot 1 juli. 

Maar let wel: Er kunnen maximaal 20 kinderen mee op kamp. De volgorde van inschrijven is bepalend voor wie er 

mee kan. In ons kampfoldertje lees je hier alles over. 
 

 
Voor het tweede jaar op rij kunnen we geen Pinksterfeesten organiseren omwille van Corona. 

Onze 43ste editie moeten we dus noodgedwongen uitstellen naar volgend jaar. 
 

Om de pijn toch een beetje te verzachten, organiseren we tijdens het Pinksterweekend toch twee activiteiten die 

binnen de corona regels kunnen. 

Op zaterdag 22 mei: wafelbak! 
Deze zaterdag doen we met leiding en leden een wafelbak in ons lokaal. 

Ouders en sympathisanten nodigen we uit om bij ons één of meerdere wafels te 

kopen of te bestellen. prijs: €1,-stuk of 6 wafels voor €5. 

Als je ons een klein steunduwtje in de rug wil schenken… juist ja! 

Eerstdaags krijgt iedereen een bestelbriefje in de brievenbus, zodat we vooraf 

weten hoeveel wafels we moeten bakken en -al dan niet- moeten bezorgen. 

Voor wie graag zijn vers gebakken wafel wil afhalen of ter plekke wil nuttigen voorzien we aan ons lokaal, 

corona safe, een klein terras met een kopje koffie of fris. 
 

Zondag 23 mei: Vriendjesdag!  
Voor alle kinderen vanaf zes jaar tot 12 jaar organiseren we deze namiddag een buitenspeeldag. Alle kinderen 

zijn welkom! Je hoeft niet vooraf in te schrijven! Kom maar af en beleef een keitoffe speelnamiddag! 

Ouders en sympathisanten mogen wel op ons terrasje een kopje koffie of ander drankje nuttigen. 

Iedereen welkom! Respecteer de corona voorschriften! 

 

 

 

 

 

21 – 23 mei: (geen)Pinksterfeesten Vostert 
 


