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Dag!
Stilaan schuift de natuur naar de winter toe, de
bladeren verliezen hun laatste levenskracht en
sommige dieren bereiden hun winterslaap voor.
Een winterslaap zit er voor ons niet in.
Integendeel: de afgelopen maanden waren
boeiend in velerlei opzicht: een stevig aanbod
van activiteiten en vele nieuwe leden bij onze
(B)engels en bij onze plussers. Dat belooft voor
de toekomst! Bovendien hebben we onze manier
van werken ook een beetje aangepast en dat alles
maakt ons tot een fantastisch levendige jeugd- en
jongerenbeweging.
Weet dat we open staan voor nieuwe ideeën, kom
maar op met je vragen en werk mee om van onze
kaj-ksj de tofste beweging te maken die je maar
dromen kan. Met jouw inzet blijft onze werking
goed draaien en bouwen we met z’n allen aan
een keitoffe vereniging, helemaal op jouw maat!
De maanden november en december vormen een
periode waarin men beroep doet op ons sociaal
engagement. Denk maar aan acties als 11.11.11.
of Welzijnszorg. Vooral dat laatste raakt ons
diep, want het gaat hier om mensen van bij ons.
Mensen die in situaties van onrecht, sociale
onrechtvaardigheid, uitsluiting of achterstelling
moeten leven.
Winst, eigenbelang en rivaliteit overheersen de
menselijke verhoudingen en armoede duwt
steeds meer mensen in de hoek. Agressie,
conflicten en onvrede lijken toe te nemen.
Samenleven is pas dan mogelijk als we respect
kunnen opbrengen voor elkaars eigenheid,
aandacht voor wie het minder goed heeft en een
luisterend oor voor de noodkreet “Ik wil een
mens zijn”.
Wees een bruggenbouwer voor de mens naast
ons die het moeilijk heeft.
Cet.

A c t i v i t e i t e n kaj-ksj
Vrijdag 01 november 19.30 uur:
Pictionary
Wat voor de ene vanzelfsprekend is, blijkt voor
de andere een heet hangijzer. Hoe eenvoud
moeilijk kan zijn of moeilijk pure eenvoud, dat
ervaar je deze avond.

Vrijdag 08 november 19.30 uur
Bosspel
De weergoden moeten ons gunstig gezind zijn, want
dit winterbosspel vergt veel behendigheid in de
duisternis. Trek warme kleren aan en bereid je voor
op een confronterend avondje.
Vrijdag15 november, 19.00 uur
Filmavond
Een leuke prent die je doet opschuiven naar het
puntje van je stoel. Beleef een aangenaam filmavondje in de gezellige warmte van ons lokaal.
Noot:
Om de activiteit van de volgende week voor te
bereiden vragen we je om zoveel mogelijk oude
kaarsen mee te brengen.
Vrijdag 22 november, 19.30 uur
Nachtelijke wazigheid
Kijk nog even op zolder, kelder en in vergeten
ladekasten: als je nog kaarsen kan vinden voor deze
avond, breng die dan mee.
Voorzie ook in afgedragen (maar warme) kledij. Op
deze avond van de nachtelijke wazigheid kan je
beter geen goede kleren aantrekken.
Vrijdag 29 november 19.30 uur
Bowlingen
We nemen je mee voor een gezellig bowlingavondje
waarbij je kunt laten zien dat geen enkele kegel
bestand is tegen jouw geraffineerde en doeltreffende
worp.
We vragen 5 euro als deelname in de kosten,
consumptie is inbegrepen.
Verjaardagen in november:
07 november: Willems Tommy
23 november: Schwillens Diedre
23 november: Schwillens Niek
Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe!
Samenstelling leidersploeg
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49
- 089 462971
Essers Stefan, Teelestraat 21
- 089 865791
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95
- 0473 321439
Renckens Barbara, Grote Baan 57 - Ellikom
Schouteden Rod, Weegbreestraat 8 - 089 473788
Vrancken Stef, Watertorenstraat 19 - 089 461315

Lidgeld…

Proost:
Clijsters René, Vaesstraat 10

- 089 463450

Lidgeld…

Om te weten.

Er zijn nog enkele leden die hun lidgeld nog
in orde moeten brengen.
Voor slechts €20 kan je een heel jaar door
voluit genieten van ons activiteitenaanbod.
Bovendien wordt dit bedrag vergoed door je
ziekenfonds.
Schrijf je op de eerstvolgende activiteit in,
dan ben je ook in orde met je verzekering.
Gewoon doen!

Op zondag 03 november, om 14.30 uur, wordt Noël
Heynickx in de hoofdkerk te Bree tot diaken
geweid.
Omdat Noël inwoner is van onze parochie, is er op
zondag 10 november om 09.30 uur een dankviering
met Noël in onze parochiekerk.
Wij doen een oproep naar onze leden om als groep
in deze viering aanwezig te zijn.
We komen samen aan ons lokaal om 09.15 uur en
gaan dan in groep naar de viering.
De leiding rekent op ieders aanwezigheid.

Op vrijdag 18 oktober was het dé dag van de jeugdbeweging. Alle
leden die hebben meegedaan: proficiat!
Samen met meer dan 240.000 kinderen en jongeren hebben we op
deze dag de jeugdbeweging in het middelpunt van de
belangstelling geplaatst!

Onze ledengroep tot 12 jaar hebben we opgesplitst. Dat
betekent dat we onze (B)engels van 6 tot 9 jaar in één
groep onderbrengen, met activiteiten aangepast aan hun
leeftijd.
Onze kids van 10 tot 12 jaar vormen een tweede
speelgroep, zodat ook zij een activiteitenaanbod krijgen
dat beantwoord aan hun leeftijdsgroep.
Nu beste jongens en meisjes: voor onze groep van 10 tot 12 jarigen zoeken we nog een leuke naam. Dus:
klim in je pen en schrijf de naam op die jij leuk zou vinden voor jouw groep. Wie weet, verschijnt jouw
idee vanaf volgende maand in ons activiteitenkrantje!
Zondag 03 november: Voor de (B)engels voorzien we een leuke spelnamiddag in en rond ons lokaal.
Voor de kinderen van 10-12 jaar staat een stevig bosspel op het programma. Als ik
me niet vergis dan zitten Gommeke, Wuske en Siske in het complot.
Zondag 17 november: Bij onze (B)engels komt een gekke professor op bezoek. Maar misschien is het wel
een domme professor… we weten het niet zeker, maar we hebben onze (B)engels
nodig om hem te helpen.
Onze kinderen van 10-12 jaar krijgen vanmiddag een leuke variant aangeboden.
Voor iedereen: spelen is fijn en spelen is tof… spelen is geweldig!
Daarom deze goede raad: zorg dat je steeds afgedragen kleding aan hebt die een beetje vuil mag worden,
want dan kan je je helemaal uitleven!

Kerst-ijstaarten verkoop…
Met het oog op de komende feestdagen zullen we ook dit jaar op de
parochie onze super heerlijke ijstaarten te koop aanbieden. Met uw
aankoop van onze ijstaart draagt u een steentje bij aan onze
werkingskosten en maakt u het mogelijk dat, iedere maand opnieuw,
deze leuke activiteitenkalender daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.
Begin december komen we bij u langs om onze lekkere ijstaart te koop
aan te bieden. Met dank voor uw steun.

