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Beste lezer,
Juni… en het zomert!
Hopelijk zijn de weergoden ons ook
in de komende weken goed gezind,
want met onze Pinksterfeesten in
het vooruitzicht is dat wel nodig.
Meer over onze Pinksterfeesten lees je op de
achterkant, maar zoals steeds hopen we dat jij er dit
jaar ook (weer) bij zal zijn.
Over nauwelijks twee weken komen de examens om
de hoek kijken: voor de één is dat een periode vol
stress, terwijl een ander (de uitzonderingen denk ik)
dit ziet als een heerlijk moment om af te toetsen of
de leerstof van het voorbije jaar ook echt diep is
doorgedrongen… Examens zijn niet altijd even leuk,
maar toch: bedenk dat slechts één jongere op tien op
deze aardbol “het geluk” van examens mag
meemaken. Een gedachte om te koesteren en
dankbaar voor te zijn.
Vanaf deze plek wensen we iedereen alvast een
vruchtbare maar ook een mooie examentijd toe.
De komende weken zijn voor onze leiding en allen
die een handje en tandje bijsteken best wel druk,
maar iedereen die een druppeltje tijd heeft vragen
we om mee te helpen, zodat ons vijvertje toch
gevuld raakt. Tot dan!
Etienne.

ACTIVITEITEN
Vrijdag 03 juni, 19.00 uur
Kaartverkoop
Het klinkt niet even vrolijk, maar toch vragen we
dat iedereen zijn beste beentje voorzet. Van 19.00
tot 20.30 uur gaan we huis aan huis om onze steunen kienkaart te verkopen.
Een kaart kost drie euro en elke verkochte kaart
helpt ons een beetje om het hoofd boven water te
houden.
Zondag 5 juni, 14.00 uur
Kaartverkoop
Ook aan onze (B)engels vragen we om een kleine
inspanning te doen en mee te helpen met onze
kaartverkoop. Leiding en (B)engels gaan deze
namiddag op pad om in de resterende straten (of wat
nog niet werd bezocht) alsnog een steunkaart aan te
bieden.

Vrijdag 10 juni, 20.00 uur
20.00 uur: Kienavond
Traditioneel is dit de openingsavond van “ons”
Pinksterweekend. We hopen dat heel wat ouders,
vrienden en sympathisanten de weg naar ons lokaal
zal vinden. Iedereen van harte welkom.
Zaterdag 11 juni, vanaf 14.00 uur
Koffiestop
Help ons (B)engels helpen. De opbrengst van deze
namiddag wordt integraal geschonken aan de kankerpatiëntjes in het UZ te Leuven. Onze bengels
zullen dit zelf aan hun leeftijdsgenootjes in het
ziekenhuis bezorgen.
Zondag 12 juni, 12.00 uur
Pinkster- Rommelmarkt
Het Pinksterweekend is sinds het ontstaan van de
Vostert ook het kermisweekend van onze parochie.
We nodigen iedereen van harte uit om er vandaag
ook bij te zijn: in en rondom ons lokaal organiseren
we een leuke rommelmarkt, voorzien we enkele
leuke attracties en bezorgen we al onze bezoekers
een aangename namiddag op ons terrasje. Uw
aanwezigheid is voor ons het spreekwoordelijke hart
onder de riem.
Vrijdag 17 juni, 19.30 uur
Filmavond in ons lokaal
Om de komende examenstress een beetje van ons af
te schudden voorzien we in een ontspannend
filmavondje.
Vrijdag 24 juni, 19.30 uur
Sportavond in de sporthal
Alle sportievelingen kunnen vanavond terecht in de
sporthal te Bree. Een ideaal moment om de zinnen
te verzetten en de sportieve krachten met elkaar te
meten.
Vrijdag 01 juli, 19.30 uur
Open lokaal.
Kom en doe je verhaal… de vakantie staat voor de
deur en vanavond is het gewoon lekker ontspannen
met elkaar.
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Bengels:
Zondag 19 juni: Plezante activiteit….
Laat je verrassen, maar zorg wel voor
sportieve kledij.
Noteer ook:
Zondag 10 juli: de enige echte grote
fietspicknicktocht… meer info volgt!

