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Start… 
 

Het mooiste dat we elkaar kunnen 
toewensen is de kans op een nieuwe start, 
telkens weer. Ook het nieuwe jaar biedt 
ons dat, zomaar op een presenteer-
blaadje. De laatste dagen van 2021 
brachten ons vele gezichten over wat er 
allemaal gebeurd is op velerlei vlak in onze 
samenleving. Misschien is dit ook een moment om even 
terug te blikken voor onszelf. Is het goed geweest, heel 
goed, minder goed? Waar zaten de hoogtepunten? 
Waar was ik fout? Vele mensen bezorgen ons hun - 
meestal rooskleurige - wensen. Ook wij kunnen dat. Een 
nieuwe start aangaan, met andere woorden. Leren uit 
de fouten. Verder bouwen op wat degelijk was. Het 
komt erop aan nooit de moed te laten zakken, maar 
telkens opnieuw te beginnen. 
“Ach kom”, zegt de pessimist, “op die manier kom je 
nooit aan de eindstreep.”  
“Jawel” antwoordt de optimist, “als je start, begin je 
toch al aan de tocht naar het doel.” 
Hoe blij is een kind als zijn schoolschrift vol is en het een 
nieuw mag beginnen. In het oude stonden misschien 
veel fouten en opmerkingen van de leraar. Zijn nieuw 
schrift kan aanleiding zijn om het beter te doen. Dat ziet 
men dan ook heel duidelijk aan de eerste bladzijden. 
Het nieuwe jaar schenkt ons een schrift van 365 
maagdelijk blanke bladzijden. Wij moeten ze 
volschrijven. Het is bemoedigend dat wij het oude 
schrift van 2021 opzij kunnen leggen. “Een vluchtig 
voornemen is niet in te halen, het loopt met een 
onbezonnen daad mee”, zegt Shakespeare in zijn 
Macbeth. Juist bij de jaarwisseling worden er 
ontzettend veel voornemens gemaakt: we gaan wat 
minder eten, spaarzamer zijn en geduldiger, wij gaan 
vroeger slapen en vroeger opstaan, wij gaan gezonder 
leven… morgen! 
Volgende week! Waarom vandaag niet. Waarom niet 
dadelijk? De mogelijkheid daden te stellen ligt niet in de 
toekomst, maar in het nu. Waartoe dient een bouwplan 
als er niet gebouwd wordt? Wie het altijd 
heeft over plannen en voornemens en die 
niet uitvoert, stelt zich belachelijk aan en 
kan uiteindelijk zichzelf niet meer ernstig 
nemen. 
Ik wens jullie allen een denderende start, 
uithoudingsvermogen en een behouden aankomst. En 
om het met Theodoor Fontane te zeggen: “Leg jouw 
wensen maat en grenzen op, dan komt het doel jou 
tegemoet.” 

 

 

Vrijdag 7 januari, 19.30 uur 
Nieuwjaarsdrink 

 

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. 

Doe je lekker warm aan voor deze avond, want het is 

buiten te doen. 
 

Vrijdag 14 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 €7. Breng ook zeker je 

handschoenen mee en iedereen die zelf schaatsen 

heeft, mag die ook meebrengen. 

 

Vrijdag 21 januari, 19.30 uur 
Darttoernooi 

Sinds enkele weken hebben we in ons lokaal onze 

eigen dartblokken hangen. Om deze dartblokken in te 

wijden organiseren we deze avond een darttoernooi in 

ons lokaal. Wie kroont er zich op het einde van de 

avond dart kampioen? 

 

Vrijdag 28 januari, 19.30 uur 
Speurtocht 

Doe je goed warm aan vanavond en trek je wandel-

schoenen maar aan, want we gaan op speurtocht. Een 

lampje meenemen kan ook altijd handig zijn.  
 

Draag steeds zorg voor hygiëne en breng je 
mondmasker mee naar de activiteiten! 

leiding (B)engels / Speelvogels: 
 

Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50               0479 117584 
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 
 

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

 

ACTIVITEITEN 

Cet. 

 



 KAJ 18+ Als je 18 bent of ouder, dan ben je welkom 

op onze volgende activiteiten: 
 

Zaterdag 15 januari, 19.30 uur: 
Italiaanse avond 

 
Als de (corona) omstandigheden het toelaten dan zullen 
we vanavond verschillende Italiaanse recepten 
tevoorschijn toveren, met een speciale toets van onze 
eigengereide kok… 
Bijdrage in de onkosten: Leden = €3   –   Niet leden: € 6 
Inschrijven vooraf (bij Etienne) is een must! 
 

Zaterdag 29 januari, 19.30 uur 
Zomerkamp 2023 

 

We zijn bezig met de uitwerking van ons buitenlands 
kamp voor 2023. We willen onze plannen aan jullie 
voorleggen en samen bekijken wat haalbaar is. Het is 
belangrijk om jullie mening hierin te kennen, probeer 
dus om aanwezig te zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze (B)engels (6-8 jaar)  
en Speelvogels 9-11 jaar) 

Ook de komende twee 
weken, op zondag-
middag ben je welkom 
van 14.00- tot 16.00 
uur. Hoe meer 
kinderen, des te 
leuker! Dus breng 
gerust al je vriendjes 
en vriendinnetjes mee! 

Onze volgende activiteiten gaan door op: 
 

Zondag 16 januari, 14.00 uur: 
 

party! 
 

We gaan het nieuwe jaar in met 

een klein feestje. Dus breng 

zeker je dans schoenen mee. 

 
 

Zondag 30 januari - 14.00 uur 
 

Olympische spelen 
 

We gaan jullie op allerlei vlakken 

testen. En ben benieuwd wie er 

bij ons de Olympische medaille 

wint. 
 
 

Trek altijd ravotterskledij aan die ook vuil mag 

worden, want ook dat hoort er wel eens bij! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Verjaardagen in januari: 
 
  

Verjaardagen in januari: 
 

02 januari:  Brecht Geurts 

24 januari:  Sibe van den Eynden 

25 januari:  Gitte Wevers 

27 januari:  Sander Lespoix 

28 januari:  Franne Vandersteegen 
 

                     Aan iedereen een dikke proficiat! 
 

Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe! 
 

      

 

 

 
 

Jaarlijks kaas-  

en wijnavondje. 

 
 

Met grote teleurstelling moeten wij u mede- 
delen dat ons jaarlijkse kaas- en wijnavondje op 
zaterdag 29 januari ook dit jaar NIET kan 
doorgaan omwille van corona. 
 

Deze jaarlijkse januari- activiteit werd altijd door 
veel mensen bezocht, niet alleen omwille van het 
aanbod van een ruim assortiment van kazen, 
aangepaste dranken of onze paté-schotel, maar 
zeker ook omwille van het gezellige en 
gemoedelijke karakter van deze avond. 
 

Omwille van het corona- gebeuren wensen wij geen 
onnodig risico te nemen door met teveel mensen in 
ons lokaal samen te komen. 
 

Onze 29ste editie kaas- en wijnavond stellen we 
helaas alweer een jaartje uit.  

Hopelijk tot in januari 2023! 

 

Als gevolg van een zware 

ziekte is op 19 december  

Erna Dorien van ons 

heengegaan. Zij was 23 jaar. 

Dorien was meerdere jaren 

lid van onze ksa-kaj en tot 

voor enkele jaren was zij 

tevens leidster van onze 

(B)engels en Speelvogels.  
 

Het heengaan van Dorien 

heeft ons allen diep geraakt. 

Ons medeleven gaat dan ook 

uit naar haar echtgenoot 

Kevin en haar ouders.  

Leuk om te weten: 

Volgend jaar vieren wij ons gouden jubileum. 

50 jaar kaj werking Vostert! 
We kijken er naar uit om dit samen met jullie te vieren. 

Ideeën om ons jubileum op te luisteren? 

Laat het ons weten! 
 


