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Gedicht van een jongere
Je wijst me na, je scheldt me uit
omdat ik andere kleren dan jou draag,
een ander kapsel heb, anders denk dan jou.
Ik wijs jou na, ik scheld jou uit
omdat je andere kleren dan mij draagt
een ander kapsel hebt, anders denkt dan ik.
We proberen elkaar zoveel mogelijk te kwetsen
en als het ons lukt zijn we trots op onszelf
en gaan we het – luidruchtig –
aan onze vrienden vertellen.
Mijn hart vraagt me of dat niet belachelijk is.
Jouw hart vraagt jou of dat niet belachelijk is.
Maar die vraag
kunnen en willen we niet horen…
Omdat we “anders” zijn.

vrijdag 27 februari, 19.30
Bosspel
Halloween is al lang verleden tijd, maar dat neemt
niet weg dat in het donkere bos nog ongewenste
spoken en / of ander vreemd tuig rond dwaalt…
Als het zover zal komen, we weten het niet. Waar
we wel zeker van zijn is dat er een knaller van een
bosspel zit aan te komen.

Zondag 8 februari, 14.00 uur:

Red carnaval
Het is bijna carnaval. Maar owee, owee. Met de
wind van de laatste dagen is al de confetti
weggewaaid. De confetti-mannen doen hun trieste
verhaal bij de kinderen. Wat nu? Binnen enkele
weken is het carnaval en jullie hebben nu geen
confetti om mee te gooien.
Maar, onze confetti-mannen hebben iets uitgevonden de “confetti-machine”: Als je 1 confetti er
in stop zullen dit er 100 worden na een tijdje.

A c t i v i t e i t e n kaj-ksj
Vrijdag 06 februari, 19.30
Stadspel
We komen samen aan ons lokaal, maar breng je
fiets mee en zorg dat je warm gekleed bent,
want ons stadspel gaat door in Bree centrum.
Het belooft een leuke avond te worden… maar
dat merk je zelf wel!
Vrijdag 13 februari, 19.30
behendigheidsoefeningetjes…
Hoe kwik, vive, handig, slim, vlot, lenig… ben
jij eigenlijk? Ben je klungel of slungel, nét dat
beentje vóór of haasje de eerste… lol.
Vanavond kom je te weten hoe behendig jij wel
bent!
Vrijdag 20 februari, 19.30
Stefs grote avondspel
Een avondje vol verwondering kleurt deze
activiteit als geen ander. Naar verluid zijn
vandaag alle grote middelen ingezet om ervoor
te zorgen dat je van de ene verbazing in de
andere vervalt. Het neusje van de zalm voor wie
van verassingen houd.

Zondag 22 februari, 14.00 uur:

Carnavalsfeestje
Deze namiddag gaan we dik fuiven in ons lokaal:
breng gerust jouw verkleedkleren mee, zet een
dikke feestneus op, een maffe hoed of trek een te
gekke broek of kleed aan: dit wordt een hele leuke
en geweldige fijne carnavalsfuif voor alle
(B)Engels. Bovendien: iedereen is welkom, dus:
breng gerust je vriendjes en vriendinnetjes mee,
ook als ze niet lid zijn: iedereen mag meefeesten!
De verjaardagen van deze maand:
Kunnen Jordy
Lauwers Katja
Hamers Maikel
Mestroni Milan
Erna Dorien

02 februari
03 februari
11 februari
13 februari
18 februari

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag !

Uitnodiging!
Trefpint op vrijdag 27 februari om 20.00 uur
in de nieuwe parochiezaal te Beek.
Op vrijdag 27 februari, om 20.00 uur, organiseert beweging.net-Bree “Trefpint” in
de nieuwe parochiezaal te Beek. beweging.net-Bree wil met Trefpint iedereen die
zich vrijwillig inzet voor zijn / haar vereniging en voor
iedereen die zich inzet voor een bejaarde, minder valide
of hulpbehoevende ouder of medemens, trakteren op een stevige pint, een heerlijk
kopje koffie of een ander drankje… helemaal gratis!
Ben je zelf zo’n bezige bij, of ken je mensen uit je omgeving die zich vrijwillig
inzetten, nodig hen dan uit om hierbij aanwezig te zijn: elke vrijwilliger is van harte
welkom! Moedig elke vrijwilliger in uw omgeving aan om erbij te zijn!
---===oooOooo===--Een stevig weekend en zeker niet voor watjes.

vrijdag 01 tot en met zondag 03 mei:
KNAVO… avonturenweekend voor alle 12
tot 15 jarigen.
Beladen met potten en gamellen, slaapzakken,
matjes en rugzakken trekken we naar een grote
weide om onze tenten op te stellen. Van daaruit
gaan we de ene avontuurlijke uitdaging na de
andere aan. Een greep uit het aanbod:
touwenparcours, kabelbaan, sjorren, vuur maken,
kompas lezen, enz. Heb je dus zin in avontuur, dan
mag je dit weekend niet missen! Meer info krijg je
in onze volgende kalender.
---===oooOooo===---

08 – 10 mei: Op kamp met onze (B)engels !
Op vrijdag, zaterdag en zondag 08 – 11 mei gaan we met onze
(B)engels op kamp in de bossen van Dorne.
Daar hebben we midden in de bossen weer die geweldig toffe
kampplaats gevonden waar we twee dagen blijven
overnachten en natuurlijk… kei-veel plezier gaan beleven!
Gooi je afgedragen kleren nog niet weg, want die zal je zeker
nodig hebben op ons kamp! Jullie krijgen binnenkort van ons
nog een inschrijfblad met alle informatie die je nodig hebt om
er een mooi driedaags kamp van te maken.
---===oooOooo===---

Samenstelling leidersploeg
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49 - 089 462971
Essers Stefan, Teelestraat 21
- 0497 933694
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95
- 0473 321439
Renckens Barbara, Grote Baan 57
- Ellikom
Schouteden Rod, Weegbreestraat 8
- 089 473788
Vrancken Stef, Watertorenstraat 19
- 089 461315
Meewerkend leiding
Erna Dorien, Berkenlaan 32
- 089 465467
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22
- 089 472250
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50- 089 467696
Proost:
Clijsters René, Vaesstraat 10

- 089 463450

22-24 mei 2015
kaj-ksj Vostert

Pinksterfeesten
(om nu al te noteren!)

Feest dus…
en wij hopen dat iedereen er dit jaar ook weer
bij zal zijn om mee de schouders te zetten voor
een leefbare jeugd- en jongerenwerking in
onze parochie.

