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Iedereen telt, iedereen hoort erbij… 
Dat is het thema van de “week tegen het pesten” 

van 10 t/m. 18 februari. 
 

Waar je ook bent, het is belangrijk dat jij je goed voelt, 
in je klas, school, jeugdbeweging, … 
En ja hoor, ook in een fijne groep durft het wel eens 
fout te lopen. Ook kinderen maken soms wel eens ruzie 
of er wordt iemand geplaagd.  
Plagen is een beetje onschuldig, net omdat men elkaar 
goed kent, durft men plagen. Maar plagerijen 
zijn meestal grappig bedoeld, want iemand 
die je graag hebt, doe je immers geen pijn. Je 
wil al plagend zeker geen vriend(in) verliezen. 
 

Soms ontstaat er ook wel eens ruzie maken 
of een conflict… het kan met wie dan ook 
voorkomen. Soms worden daarbij wel eens letterlijk of 
figuurlijk tikken uitgedeeld… Nee nee niet goed. Maar 
gelukkig beperkt zich dit meestal tot 1 keer en wordt 
daarna het meningsverschil weer bijgelegd. 
 

En dan pesten. Bij pesten wordt steeds dezelfde 
persoon geviseerd. Altijd krijgt het slachtoffer te maken 
met een reeks kwetsende of bedreigende handelingen 
en er is amper iemand die hem of haar troost of in 
bescherming wil nemen. 
Tussen plagen of pesten is een groot verschil. Pesten is 
lelijk, het gebeurt te vaak en het is helemaal niet leuk. 
En ja, het gebeurt (helaas) bijna overal. Op school, op 
het werk, in je club of vereniging. Iedereen heeft er dan 
ook weleens mee te maken gehad. Misschien ben je zelf 
gepest. Of was je een pester. Of stond je erbij en keek je 
ernaar? 
 

Maar wat doe jij als je vriend of vriendin of klasgenoot 
belachelijk wordt gemaakt of getreiterd? 
Houd je je mond of kom je voor ze op? Of zou je er wel 
iets van willen zeggen, maar durf je dat niet? 
Pestgedrag mag je nooit goedkeuren, want stel je eens 
voor hoe het is om in de schoenen te staan van iemand 
die wordt gepest. Om geen vrienden te hebben en er 
helemaal alleen voor te staan. Dat gun je niemand, 
toch? 
 

Als je ziet dat iemand wordt gepest, probeer daar dan 
met hem of haar over te praten en vertel hoe erg je dat 
vindt. Alleen al het feit dat iemand ziet wat er gebeurt, 
kan voor een slachtoffer enorm veel betekenen. 
 

Doe je mond open tegen pesters en zeg dat je dit 
gedrag ongepast en belachelijk vindt. 
Vraag om hulp. Vertel het aan je ouders, leiding of aan 

 
je leerkracht en vraag ze om in te grijpen. Ook door 
anderen te vragen om het pesten te stoppen, help je 
mee om het probleem te verhelpen. 
 

Ook online wordt er flink gepest. Cyberpesten gebeurt 
vaak door het verspreiden van roddels en leugens, die 
vervolgens klakkeloos worden overgenomen.  
Doe niet mee aan het verspreiden van dit soort 
verhalen en vertel degene over wie het gaat wat je hebt 
gehoord. 
Pesten hoort niet. 
Pesten is vuil en vies. 
Ben je getuige van pestgedrag? 
Informeer dan je ouders, leiding 
of leerkracht. 
Respecteer iedereen zoals die is. 
Iedereen kan iets, niemand kan alles.  
En dat is net zo tof.                  Cet. 
 

 

Vrijdag 3 februari, 19.30 uur 
Quiz 

Vandaag testen we hoeveel jullie weten. Wie is er de 

slimste en wint deze quiz? Kom en bewijs je maar.  
 

Vrijdag 10 februari, 19.30 uur 
Koken 

Vanavond gaan we iets lekkers koken. Wat? Dat kan 

ik nog niet zeggen maar een paar goede koks kunnen 

we wel gebruiken. Na dat harde werk is het tijd om 

jullie creatie zelf te proeven. 
 

Vrijdag 17 februari, 19.00 uur 
Carnaval 

Alaaf! Het is weer carnaval en dat gaan we vieren met 

de zotste spelletjes en een klein feestje. Neem je zotste 

zelf mee want vanavond mag jij de clown uithangen  
 

Vrijdag 24 februari, 19.00 uur 
Speurtocht 

We gaan op speurtocht in en rond de Vostert. Zoek jij 

met ons mee? Los raadsels op en ontdek het geheim 

van de Vostert. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVITEITEN 

 

Verjaardagen in februari: 
 
  

Hamers Maikel 11 februari 
 

          Een dikke proficiat! 
 

         Wij wensen jou een fijne verjaardag 
 

      

 

 



 
 
 

    Activiteiten 18+ 
 
 
          Zaterdag 11 februari, 19.30 uur 

Bowling. 
Een avondje bowlingen en tussendoor 
gezellig keuvelen onder het genot van 
een drankje. Relax en amusement met 
vrienden onder elkaar. Deelname = € 5,- 
Voor 4 februari inschrijven bij Etienne 
 

Zaterdag 25 februari, 
19.30 uur 

The Virtuality Room 
Beleef een fantastische teamervaring in 
een virtuele realiteit. Je wordt 
ondergedompeld in de wereld van VR. 
Gewapend met een VR-bril en een 
futuristisch wapen moeten jij en je 
teamgenoten een uitdagende missie tot 
een goed einde brengen. 
Voor 4 februari inschrijven bij Etienne. 
Deelname € 20,- drankje en veerplaatsing inbegrepen. 
Let wel: inschrijven is belangrijk omwille van reservatie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 vriendinnetjes en 
vriendjes mee! 

Onze volgende activiteiten 

gaan door op: 
 

Zondag 5 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 19 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. Onze 

leiding is super benieuwd wie er 

bij ons als beste speelvogel een 

medaille wint! 

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! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

leiding (B)engels / Speelvogels: 
 

Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50               0479 117584 
Gofflo Glenn, Meeuwerkiezel 188         089 46 30 27       
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95           0473 321439 
Vangompel Nick, Gruitroderkiezel 174 (asp.)  
 

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 

 

Zondag 19 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! 

 
 


