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Goede mensen
zijn degenen die altijd verliezen.
Ze geven hun hart
en vragen er niets voor terug.
Ze zijn bang op pijn te doen,
maar raken altijd gekwetst.
Ze houden van eenvoudige
gebaren en vinden enorm veel
in de kleine dingen
die het leven hen geeft.
Ze geloven nog altijd
in waarden, respect,
beleefdheid en oprechtheid.
Goede mensen herken je
onmiddellijk
omdat ze ogen vol pijn
en een hart vol hoop hebben.

Vrijdag 10 juni, 19.30 uur
Buitenspelen
Wat we precies gaan doen hangt af van het weer. Dus
als het warm genoeg is mag je je handdoek en
zwemkledij of kleren die nat mogen worden
meenemen!
Vrijdag 17 juni, 19.30 uur
Helaas: vandaag is er géén activiteit!
Vrijdag 24 juni, 19.30 uur
Tijd voor de zomer
Vandaag sluiten we ons 9de ksa jaar gezellig af met
een leuke sfeer en toffe spelletjes.
Daarna is er de zomervakantie en natuurlijk ons
supertof zomerkamp aan zee!

KAJ 18+
Zaterdag 4 juni - Pinksterfeesten
Zie programma op laatste blz.
Zaterdag 18 juni: Kubb- wedstrijd.
Jouw handigheid komt hierbij goed van pas.

ACTIVITEITEN
Vrijdag 3 juni, 19.30 uur
Kienavond
Onze kienavond met Pinksteren is een druk bezochte
activiteit. Iedereen van harte welkom.
Kienkaarten verkrijgbaar aan de inkom.

Zaterdag 4 juni, 14.00 uur
Kids- namiddag
Een leuke speelnamiddag voor alle kinderen vanaf zes
jaar. Deelname = € 5, inbegrepen verzekering, drankje en
een wafel. En veel speelplezier natuurlijk!

Zaterdag 4 juni 20.00 uur
Niveau Nihil
Een spannende en uitdagende quizavond voor iedereen die
een beetje van puzzelen houdt. Iedereen kan deelnemen in
een ploeg van 3 tot 5 personen. Inschrijven kan nog steeds
via: quiz@kajvostert.be

Zondag 5 juni, vanaf 12.00 uur
Rommelmarkt en Vlaamse kermis
Kom lekker kuieren op onze markt, zet een beentje
voor op onze Vlaamse kermis of neem plaats op ons
terras om te genieten van een frisse pint of kopje
koffie.
Dit weekend is het feest op onze Vostert!
Fijn als u er ook weer bij bent!

Zaterdag 2 juli: BBQ
Noteer alvast deze datum, want vanavond is het BBQtime.

(B)engels en Speelvogels:
Onze activiteit van zondag 4 juni gaat door op zaterdag
namiddag. We hopen dat alle kinderen dan ook aanwezig
zijn. Breng gerust al je vriendjes mee!

Zondag 19 juni om 14.00 uur:
Deze zondag plannen we weer een mooie buiten-speelnamiddag

Zomerkamp 2022…
Niet vergeten om je in te schrijven!
Meer info: zie kampboekje of bij je leiding
leiding (B)engels / Speelvogels:
Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50
Gofflo Glenn, Meeuwerkiezel 188
Mestroni Milan, Vostertstraat 75 (asp)
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95

0479 117584
089 46 30 27
0473 321439

Leiding ksa
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22

089 46 76 96
089 47 22 50

Leiding kaj
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95

089 46 29 71
0473 321439

Volwassen begeleiding:
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49

089 46 29 71

Één keer per jaar is het feest op de Vostert…
Met onze Pinksterfeesten houden we “kermis Vostert” levendig.
We stellen het bijzonder op prijs als u er dit jaar ook (weer) bij bent!
Tot dan!

