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Dag beste allemaal… 
 
De lente laat zich voelen, het zonnetje doet haar best en 
de natuur komt weer helemaal tot leven. Maar niet alleen 
in de natuur, ook bij ons begint het behoorlijk te kriebelen. 
De komende weken zijn immers één en al drukdoenerij. 
Niet alleen onze activiteiten vergen voorbereiding, ook het 
komende jaarlijkse kamp werd al uitvoerig onder de loep 
genomen. Een eerste rits van activiteiten, het vervoer, 
uitstappen, noem maar… ons kampprogramma krijgt 
steeds meer vorm. 
In de loop van de komende week krijgen alle leden ons 
kampboekje. Zoals steeds boordevol nuttige info en 
belangrijke tips. 
De datum kent iedereen al: van17 tot 26 juli, niet te 
missen! 
Ook in volle voorbereiding zijn onze Pinksterfeesten. Het is 
nu drie jaren geleden dat we dit nog mochten organiseren, 
maar met deze voorbereiding zitten nu dus in de laatste 
fase. 
Ik hoef niet te vertellen dat we, omwille van corona, een 
moeilijke periode achter de rug hadden. Ook financieel 
waren de afgelopen jaren compleet rampzalig. We duimen 
nu volop voor goed weer en veel volk, zodat onze 42ste 
editie opnieuw een succesrijk verkoop kent. 
Om te weten: begin juni zitten al enkele leden in de 
examen voorbereiding en dus zijn we op zoek naar enkele 
ouders / helpende handen, om op zondag een handje mee 
te helpen in onze organisatie, buffet, garçon, op- afbouw… 
er is altijd wel wat te doen. Zin om een handje te helpen? 
Geef dan even een seintje aan Etienne. 
Voilà, en nu maar duimen dat alles netjes in zijn plooien 
valt. 
Volop lente, de zomer in zicht, boeiende maanden komen 
eraan, het beloofd weer een geweldige tijd te worden. 
Maak vooral een beetje tijd voor elkaar en geniet van al 
dat mooie rondom ons dat ons zomaar in schoot 
geworpen wordt. 
Kom een pintje drinken met Pinksteren, ik kijk er naar uit 
om iedereen weer terug te zien. 
Tot dan! 

  Cet. 

 

Vrijdag 6 mei, 19.30 uur 
Boneput 

Vanavond veroveren we de Boneput en wordt het voor één 

avond ons terrein! Doe voor deze avond sportieve kledij 

aan.  

 

Vrijdag 13 mei, 19.00 uur 
Kienkaarten verkoop 

Vanavond is het onze jaarlijkse kienkaartenverkoop. We 

kunnen iedereen gebruiken, want met het geld dat we 

ophalen, kunnen we weer toffe dingen doen voor komend 
jaar. 

Vrijdag 20 mei, 19.30 uur 
Handige Harry’s 

Vanavond mag je niet alleen je handen uit de mouwen 

halen, maar ook brainstormen, je fantasie gebruiken, 

knutselen en opbouwen. Maar wat gaan we nu juist doen? 

Kom het ontdekken. 

 

Vrijdag 27 mei, 19.30 uur 
Actieve avond 

Stil zitten gaan we zeker niet doen. Toon dat jij alles 

aankan en dat je nergens bang voor bent. Doe voor 

vanavond kleren aan die vuil mogen worden.  

 
 

KAJ 18+  

Je word 18 of je bent al wat ouder, dan 

ben je welkom… 
 

Zaterdag 7 mei 

Omwille van omstandigheden (druk, druk, druk…) 

is er vanavond géén activiteit.  
Op een ander moment doen we “inhaalmoment” 

voorzien. 
 

zaterdag 21 mei 
Deze avond staat helemaal in het teken van de 
voorbereiding van 50 jaar kaj op onze Vostert. 
Ook oud- leden en leiding zijn welkom om vanavond 
mee te denken en ideeën te spuien. 
Doe mee met 50 jaar kaj in 2023, want daar willen we 
een leuk feest van maken! 
 

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 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      

 
 

 

Verjaardagen in mei 
 
  

03 mei: Houbrechts Amy 

05 mei: Kerkhofs Kaat 

06 mei: Jansen yannick 

13 mei: Lauwers Saskia 

15 mei: Deckers Lena 

18 mei: Dewit Wout 

 

      Wij wensen jullie een fijne verjaardag 
 

      
 
 

 

Onze (B)engels (6-8 jaar)  

en Speelvogels 9-11 jaar) 
 
 

Onze volgende activiteiten gaan door op:: 
 

5-6-7 mei: Doki-fun weekend in Helchteren. 
(enkel voor de leden die zich hebben 

ingeschreven) 

Op 7 mei is er géén activiteit aan ons lokaal. 

 

Zondag 22 mei, 14.00 uur: 

Een namiddag puur ravotten.  
 

Trek altijd ravotterskledij aan  

die ook vuil mag worden 

 
 

Met Pinksteren is het weer feest op de Vostert! 
 


