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EEN PAREL VOOR IEDEREEN 

 
Jouw hart is een veilig huisje 

al is het niet gemaakt van steen of hout 
toch is er Iemand die daar wil wonen 

het is Jezus, die veel van je houdt. 
Hij is als een Parel die schittert en glinstert 

of je nu blij bent of je hebt verdriet 
die Parel blijft altijd hetzelfde 

Hij verandert niet. 
Hij hoort bij jou en wacht geduldig 

tot jij Hem op een dag ontdekt 
daarom heeft God Hem speciaal 

voor jou in je hart gelegd. 
Tot je op een dag zult mogen ontdekken 

dat jij ook zo’n kostbare Parel bent 
die net als Jezus mag gaan stralen 

omdat Hij jou en jij Hem kent. 
Hij blijft altijd bij je wonen 

ook als je soms vergeet dat Hij er is 
Hij zal altijd op je wachten 

omdat Hij jou dan zo vreselijk mist. 
Niemand kan jouw Parel stelen 

jullie zijn immers samen één 
Zijn Liefde zal je altijd verwarmen 

er is genoeg voor iedereen. 
In ieder hart ligt zo’n Parel 

voor ieder mens en ieder kind 
wij mogen het aan hen doorvertellen 

zodat iedereen die Parel vindt. 
 
 

 
 

Vrijdag 4 februari, 19.30 uur 
Op de filmset 

 

Vanavond waan je je op een echte filmset. Jij bent de 

acteur of actrice en jij steelt dus de show vanavond. 

Maar let op, de nodige actie zal ook aanwezig zijn 

zodat deze avond een top film wordt! 
 

Vrijdag 11 februari, 19.00 uur 
Bowlen 

 

Joeppie, we mogen eindelijk terug gaan bowlen! En 

dat gaan we dan ook meteen doen. Warm je polsen al 

maar goed op en neem 8 euro meer voor de onkosten. 

Ik ben benieuwd wie die eerste strike gaat gooien. 

 

Vrijdag 18 februari, 19.30 uur 
Stadsspel 

Kom met je fiets naar het lokaal want we gaan een 

stadsspel doen in Bree. Voor degene die rechtstreeks 

willen komen spreken we om 20.00u af aan de BIB.  
 

Vrijdag 25 februari, 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! 

 

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 
      

 

Verjaardagen in februari: 
 
  

Lauwers Katja  03 februari 

Hamers Maikel 11 februari 

Mestroni Milan 13 februari 

 

                     Aan iedereen een dikke proficiat! 
 

         Wij wensen jullie een fijne verjaardag 
 

      

 

 

 
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! 
 



 KAJ 18+ Als je 18 bent of ouder, 

dan ben je welkom op onze volgende 

activiteiten: 
 

Zaterdag 12 februari, 19.30 uur: 
Zomerkamp 2023 

 

Elke twee jaar gaan we met onze kaj op buitenlands 
kamp. In 2023 vieren we ons gouden jubileum. In het 
kader van 50 jaar kaj, willen we bekijken of we in dat 
jaar iets bijzonders kunnen doen. 
We willen onze plannen aan jullie voorleggen en samen 
bekijken wat haalbaar is. Het is belangrijk om hier jullie 
mening in te kennen, probeer dus om aanwezig te zijn. 
 

Zaterdag 26 februari, 19.30 uur 
Open lokaal 

Gezelligheid troef vanavond… 
Iedereen is welkom, spring eens binnen voor een leuke 
babbel of een goei pint en we maken er een gezellige 
avond van. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Onze (B)engels (6-8 jaar)  

en Speelvogels 9-11 jaar) 
Ook de komende twee 
weken, telkens 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 13 februari, 14.00 uur 
 

Team werk! 
 

Hoe goed kennen jullie de 

andere? En ken je je eigen 

zwaktes? Maar geen paniek samen lukt alles. 

 

Zondag 27 februari - 14.00 uur 
 

Vriendjesdagen! 
 

Vriendjes dagen mega spellen: 

vandaag zien we alles mega 

(groot of klein). Vergeet zeker je 

vriendjes niet!!! Iedereen is 

welkom. 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! 
 
 

 

 

 

18 – 25 februari: Week tegen het pesten 
Iedereen is anders, iedereen hoort erbij! 

Tijdens deze Week tegen Pesten - van 18 t.e.m. 25 
februari 2022 – richten we onze blik op het omgaan met 
gelijkenissen en verschillen. We weten allemaal dat 
iedereen anders is. Denk bijvoorbeeld aan iemands 
huidskleur, iemands voorkomen, het hebben van een 
handicap, iemands achtergrond, of waar je woont en 
opgroeit… 
We weten ook allemaal dat je jezelf moet kunnen zijn 
om gelukkig te zijn. En toch is anders zijn een risico … 
Als jeugdvereniging veroordelen we elke vorm van 
pestgedrag.  
 

 

  

Zondag 27 februari… 
Vriendjesdag voor alle kinderen 

van 6 tot en met 11 jaar! 
 

 

    Nodig alvast jouw vriendje, speelkameraad,  
    buurjongen / meisje uit om mee te komen 
    genieten van onze speelnamiddag. 
 

Je hoeft niet lid te zijn:  
alle kinderen zijn welkom! 

 
 

 

Mocht jij of iemand in je omgeving last ondervinden van 
pestgedrag, vertel het dan aan je leiding, leraar of 
ouders. Pesten… hoort niet thuis in onze leefomgeving 
 

 

  


