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VrijVrijVrijVrijdag 17 aprildag 17 aprildag 17 aprildag 17 april    
 
We hebben weer een bomvolle vrijdagavond. Dan kan je 
je namelijk helemaal uitleven in onze après-skihut! 
(=bodega) Er zal een karaokebar zijn, cocktails en de 
apres-skihits van dit moment.  Vanaf 22u is er ook een 
heus happyhour en kost je een drankje maar € 1,00. Had 
ik trouwens al vermeld dat de inkom gratis is? 
Dus voor al wie geen genoeg kan krijgen van de winter… 
slechts één adres: Jeugdheem Deken Verbist! 
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Zaterdag 18 aprilZaterdag 18 aprilZaterdag 18 aprilZaterdag 18 april    
 
Vandaag is het zover: KSJ-familiedag. Wil jij ook wel eens 
weten hoe zo een KSJ-dag er eigenlijk uitziet? Aarzel dan 
niet en kom gerust een keertje kijken! Voor de leden is er 
gewoon een activiteit gepland, voor de ouders is er 
gelegenheid om rustig iets te drinken, je kleine op de 
voet te volgen of foto’s van de afgelopen jaren te 
bekijken in ons heuse fotomuseum. Iedereen is welkom 
vanaf 14:00u.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Dat is niet het enige dat georganiseerd wordt deze dag, 
want voor de zich nog jong(er) voelende ouders is er ‘s 
avonds vanaf 21:00u een MEGA Schuimfuif! Kaarten kun 
je kopen bij Videoland Essen en Moviemax Kalmthout  of 
natuurlijk bij de leiding, Je betaalt hiervoor slechts 
€ 2,00. Aan de kassa kost het je € 4,00. Natuurlijk is ook 
onze cocktailbar geopend. We hopen jullie zeker te 
mogen verwelkomen op één van deze activiteiten. 
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Zondag 19 apilZondag 19 apilZondag 19 apilZondag 19 apil    
 
Dan zijn we alweer op de laatste dag aangekomen van ons 
22ste KSJ-weekend. Zondag is de dag van rust en 
bezinning, daarom geven we naar jaarlijkse gewoonte een 
eucharistieviering om 11:00u aan het lokaal. Voor al wie 
eens een openluchtviering wil meemaken: kom gerust 
een kijkje nemen! Na de viering is het tijd voor de 
restaurantdag. Je kan komen eten van 12:00u tot 14:00u 
en van 16:30u tot 19:00u. Vooraf ischrijven is niet nodig. 
Dit hebben wij u te bieden: 
  
Menu A:     Tomatensoep – stoofvlees met frietjes – ijs 
Menu B:    Tomatensoep – koude schotel met frietjes -  
                       ijs  
Kindermenu: Tomatensoep – 2 curryworsten met 

    appelmoes en frietjes – kinderijsje. 
 

Menu A en B kosten € 12,00 en het kindermenu € 8,00. 
 

Al deze activiteien vinden plaats op het Jeugdheem 
Deken Verbist achter de Oude Pastorij. We hopen jullie 
op één of meerdere festiviteiten te verwelkomen.  
 

Voor meer informatie kun je altijd terecht op  
www.schuimfuifessen.be  of bij je leiding. groetjes van de 

leidingsploeg! 
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