
 
 
 
 
 
 
 

Kampvuur… 
 
Even was het rustig en zat iedereen te luisteren in 
de warme stilte van de zomernacht: een kring van 
schaduwen. De vlam van het kampvuur brandde 
nog na. Achter ons lag het chalet en het ruime 
weiland met dáárachter en rondom ons het woud, 
als een eindeloos mysterie. Het is stil nu, op deze 
plek, stil ook in mijn… in onze ziel. 
Een stilte die vroom maakt en die doet verlangen, 
zoals een kind verlangt naar het warme, veilige 
plekje in moeders armen. 
Ik dank U, Heer, om deze dag, om deze tien 
schitterende dagen. We hebben genoten van de zon 
en het water, van de bloeiende natuur en meest nog 
van ons blij samenzijn als vrienden onder elkaar. 
Laat ons ook morgen sterk zijn en durvend en 
brandend zoals het kampvuur waarrond we hebben 
gezongen en gedanst; maar ook simpel als deze 
ongerepte natuur en zuiver als het water waar we 
doorheen kunnen kijken tot op de bodem. Maar leer 
ons ook om klein te zijn als het moet en sober als 
het zand en de dennen die er in groeien. 
Rondom ons hangt nu een stilte als een lied zonder 
klanken dat diep in onze zielen zijn echo vindt. 
Iedereen voelt zich gelukkig en veilig, ook al 
beseffen ze het niet echt, maar ik denk dat het zo is 
omdat we U zo dichtbij weten. 
Nu we terug thuis zijn hoop ik dat de warmte van 
het kampvuur in ieders hart blijft branden en dat de 
unieke stilte van dit éne, zo mooie moment, deze 
jongeren blijft begeesteren, opdat het sterretje in 
hun ogen als een vonk zou overslaan en wij bij het 
begin van dit nieuwe werkjaar… met velen mogen 
verder gaan! 
 

Cet. 

ACTIVITEITEN 
 

Vrijdag 02 oktober, 19.30 uur 
Doorslaand argument 

Elk antwoord leidt tot een actieve inzet. Is het nu 
goed of fout, het maakt niet uit: want niet enkel je 
brains staat een actieve avond te wachten. 
 

Vrijdag 09 oktober, 19.30 uur 
Kruiswoord, maar geen raadsel 

Enkel in teamverband zal je erin slagen om jouw 
opdracht tot een goed einde te brengen. 

 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 16 oktober 
Géén activiteit 

 

Zaterdag 17 oktober, 19.30 uur 
Fakkeltocht 

Door de Verenigde Naties is 17 oktober uitgeroe-
pen tot Werelddag van Verzet tegen Armoede. 
Sinds 1993 wordt deze dag jaarlijks een dag van 
hoop voor mensen in armoede. Als kaj-ksa nemen 
we deel aan de fakkeltocht tegen armoede. 
Samenkomst aan ons lokaal om 19.00 uur. We gaan 
dan in groep (met de fiets) naar de sporthal in Bree 
om deel te nemen aan de fakkeltocht. Hopelijk kan 
iedereen erbij zijn. 
 

Vrijdag 23 oktober 19.30 uur 
D a g    v a n    d e    j e u g d  b e w e  g i n  g ! 

Zwemmen 
Het is weer eventjes geleden, maar vanavond 
trekken we nog eens onze zwemkledij aan en gaan 
we kreek, golven en branding trotseren. 
Vergeet je afdroogdinges niet en breng 4 euro mee 
als bijdrage in de onkosten. 
 

Vrijdag 30 oktober, 19.30 uur 
Halloween 

Het gaat er verschrikkelijk aan toe in het geesten-
wereldje van spoken en andere onherbergzame 
creaturen. Maar we zijn uit het goede hout 
gesneden en gaan met de grootste moed alle 
onaardse schepselen te lijf… toch? 
 

Lidgeld 
Voor 20 euro kan je een heel jaar lang bij ons een 
fantastische tijd vol van keileuke ervaringen en 
ongerept plezier beleven. Je lidgeld nog niet in 
orde? Bezorg je inschrijfformuliertje en je bijdrage 
op de eerstvolgende activiteit aan de leiding. Zo 
blijf je verzekerd en weer helemaal up to date. 
Noot: ben je ook lid bent van een andere ksa-ksj ? 
Vermeld dan je lidnummer. In voorkomend geval 
hoef je maar één keer lidgeld te betalen. 
Spreek je vrienden en vriendinnen aan:  
ook zij zijn van harte welkom in de tofste 
jeugdbeweging van Bree! 

De verjaardagen van deze maand: 
 

Beenders Jan Lucas →  10 oktober 
 

onze kaj-ksa wenst je alvast een super fijne 
verjaardag toe!” 
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   (B)engels 
Ook alle kinderen vanaf 6 jaar kunnen bij ons 
terecht en vinden elke twee weken op 
zondagmiddag aan ons lokaal de beste 
leidersploeg van de hele wereld (écht wel!). 
Je kan dan spelen en ravotten en je 
amuseren… doe mee… we verwachten je: 
 

Zondag 04 oktober 
Kampen in het bos: 

Met leuke kampspelen wordt deze namiddag het 
bos ons grote speelterrein! 
 

Zondag 18 oktober 
Avontuurlijke pleinspelen:  

Een namiddag om speelkriebels van te krijgen! 
 

Zondag 31 oktober 
Halloween:  

Ook onze (B)engels kunnen vanmiddag griezelen 
tussen de spoken en de tovenaars… 
 

Alle activiteiten beginnen om 14.00 uur. 
Zorg dat je altijd ravotterskledij aan hebt, dat wil 
zeggen: kleren die ook vuil mogen worden  
 

(Naargelang de weersomstandigheden kunnen de 
activiteiten worden aangepast) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      23 oktober: Dag van de Jeugdbeweging ! 
Deze dag staat elk jaar met stip aangeduid in de 
agenda’s van vele jongeren: ruim 240.000 kinderen 
en jongeren beleven dankzij de jeugdbeweging, jaar 
in jaar uit, de tijd van hun leven. Plaats onze 
jeugdbeweging in de kijker en trap, stap of wandel 
deze dag in je kledij of sjaaltje naar je school of 
werk. Laat zien dat je lid bent! 
 

 
 
 

In steeds meer 

landen over de 

hele wereld ko-  

men op 17 ok-

tober op tal van 

plaatsen dui- 

zenden mensen 

samen om te 

getuigen en om 

kenbaar te ma-

ken dat armoe-

de niet kan en 

niet mag. 

Ook wordt er 

teruggedacht 

aan allen die 

het slachtoffer 

werden van       

ellende en uit- 

sluiting. De getuigenissen van de armsten, en hun hoop 

op een betere toekomst, staan centraal. 

Pak armoede aan is steeds de boodschap. Als afsluiter 

van de manifestatie wordt steeds een fakkeltocht 

gehouden als teken van hoop. 

Mensen uit verschillende Limburgse verenigingen 

vormen de werkgroep die op 17 oktober de fakkeltocht 

hier in Bree organiseert. 
 

Onze kaj-ksa doet mee: met onze groep nemen we deel 

aan deze fakkeltocht. Samenkomst aan ons lokaal om 

19.00 uur. Met de fiets vertrekken we dan naar de 

sporthal om vandaaruit mee op te stappen. Het einde is 

voorzien omstreeks 22.00 uur. 

Om +/- 22.30 zijn we terug aan ons lokaal. 

Samenstelling leidersploeg 
 

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49    - 089 462971 

Essers Stefan, Kanaallaan 41.1.1   - 0497 933694 

Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95   - 0473 321439 

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 

Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen  - 011 794186    

Proost: 

Clijsters René, Vaesstraat 10                   - 089 463450 

Werkelijk – 

opmerkelijk! 


