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November. 
 

Regenvlagen, kale bomen, nachtvorst, gure wind, 
Allerheiligen, Wapenstilstand, chrysanten, vallende 
bladeren, … ogenschijnlijk een maand om zo snel 
mogelijk te vergeten. 
De dagen worden alsmaar korter en de avonden 
langer. Toch hoeft deze novembermaand niet 
somber en vervelend te zijn. Bekijk het positief: 
lange avonden, boswandelingen, herfstkleuren, hete 
soep na een regenbui, een spannend boek, het 
gezellig samenzijn met vrienden in je vertrouwde 
warme jeugdlokaal… Elke periode heeft zijn slechte 
en goede kanten, maar wanneer je de scherpe 
kantjes wat afvijlt en wat meer door een roze bril 
kijkt, kan je de charme van de komende 
wintermaanden ontdekken. 
 

Op 11 november worden de slachtoffers herdacht 
van twee afschuwelijke oorlogen. Een goed moment 
om eens stil te staan bij al die gruwelijkheden die 
vandaag de dag ook nog op deze wereld voorkomen. 
De vraag is of we dan nog wel kunnen spreken van 
“wapenstilstand vieren”. Leert de mens wel iets van 
de geschiedenis? 
 

November is ook 11.11.11. Tienduizenden vrijwil-
ligers zullen weer op onze steun rekenen en doen 
ons eraan herinneren dat sociale bescherming een 
recht is voor iedereen. 
Als ons volgende activiteitenkrantje verschijnt, 
zullen we weer reikhalzend uitzien naar Kerstmis en 
Nieuwjaar. Ons geluk kan weer niet op. 
 

Nog veel gezellige avonden! 
Cet. 

 

ACTIVITEITEN 
 

Vrijdag 06 november, 19.30 uur 
Mollenspel 

Raar maar waar: soms heb je geen gereedschappen 
nodig om dieper te graven dan je eigenlijk voor 
mogelijk hebt gehouden. Nieuwsgierig? D8 het al! 
 

Vrijdag 13 november, 19.30 uur 
Kookles 

Het woord spreekt voor zich. 
Benieuwd wat voor lekkers onze 
smaakmakers op tafel toveren. 
Onze VB komt proeven en keuren.  

 
Vrijdag 20 november, 19.00 uur 

IJstaarten actie 
Naar jaarlijkse gewoonte gaan we dit jaar ook weer 
deur aan deur om onze overheerlijke kerst- ijstaart 
voor de komende feestdagen aan te bieden. We 
roepen alle leden (+12) op om mee te werken aan 
onze kerst- ijstaart verkoop op de parochie. Onze 
ijstaarten kosten 7 euro (te betalen bij de bestelling) 
en daarvoor krijg je een overheerlijk dessert op tafel 
tijdens de feestdagen. 
Als deze avond niet gedaan krijgen, dan lassen we 
nog een extra verkoopavond in. 
De kerst- ijstaarten worden aan huis geleverd op 
zaterdag 19 december. 
 

Vrijdag 20 november 
Keuvelmoment? 

Na afloop van de ijstaartverkoop 
voorzien we in een gezellig 
samenzijn in ons lokaal. Gezellig 
en leuk, dat zijn de 
sleutelwoorden van deze avond. 
Mogelijk dat de activiteit een 
uurtje uitloopt. 
 

Vrijdag 27 november, 19.30 uur 
Vraagteken… 

Vraagteken of vaag teken? De organisator van deze 
avond laat ons in het ongewisse en dus zijn we 
benieuwd naar wat ons allemaal te achten staat. Jij 
toch ook? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verjaardagen in november: 
 

 09 nov.: Weltjens Ann 
23 nov.: Schwillens Niek 

 

Namens onze kaj-ksj: van harte proficiat! 
 
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 

 



Voor onze (B)engels: 
 

Hou je van spelen en ravotten dan moet je 
zeker komen. Breng al je vriendjes en 
vriendinnetjes mee en maak er samen met 
ons een keimooie zondagmiddag van! 
 

Zondag 15 november, 
Om 14.00 uur: buitenspeelsportdag! 
Wat een lang woord… als het mooi weer is dan kan 
je deze namiddag leuke spelen op een sportieve 
manier op ons vertrouwde speelpleintje beleven. 
Bij minder goed weer (regen en zo), voorzien we 
een leuke vervangactiviteit in de parochiezaal. 
Opgelet: vandaag komen we verzamelen we in de 
parochiezaal en NIET in ons lokaal! 

Zondag 29 november,  
14.00 uur: te gekke knutselactiviteit. 
Het woord spreekt voor zich. Maar de activiteit 
vandaag heeft ook iets te maken met een hele fijne 
en vriendelijke oude man met een lange witte baard. 
Ze hebben ons verteld dat die heel veel van kinderen 
houd… 
 
 

Lidgeld… 
 

Van enkele leden hebben we het lidgeld nog niet 
ontvangen. 
Als jouw lidgeld voor 15 november niet is betaald, 
dan ben je vanaf deze datum niet meer verzekerd. 
Breng je lidgeld in orde, uiterlijk op de volgende 
activiteit, zo ben je met alles in orde. 

 
 

Op kamp met onze kaj-ksa 
Op jullie verzoek hebben we een speurtocht aangevat om een kampplaats te 
zoeken in onze eigen provincie Limburg. Wel nu, die speurtocht hebben we 
met goed gevolg afgesloten. Ons kamp brengt ons volgend jaar naar Sint 
Truiden, waar we in een groot natuurpark een mooi kampverblijf hebben 
gevonden. Voor wie zin in heeft voorzien we in de gelegenheid om bij ons 
kampverblijf te kamperen. 
Noteer alvast in je agenda: kamp kaj-ksa Vostert van 11 tot 21 juli 2016. 
Volgende maand vertellen we je meer over ons nieuwe kampverblijf, de kostprijs, enz. 
 

 

Op de welzijnsbeurs van Beweging.net Bree zal je 

ontdekken dat heel wat organisaties “het welzijn” hoog in 

het vaandel voeren. Immers: het verenigingsleven brengt 

mensen samen: sport, spel, muziek, creativiteit, 

inventiviteit, gewoon praten met elkaar… je leert om te 

gaan met mensen die anders in het leven staan dan jij, je 

ervaart waar je goed in bent en wat je nog beter kan.  

Het verenigingsleven biedt aan jong en oud, aan iedereen, 

de ruimte om op eigen tempo en gedragen door elkaar, te 

ontplooien en bouwstenen te zijn als cement voor een 

hartelijke samenleving. 
  

De Breese welzijnsbeurs stelt je in de gelegenheid om 

kennis te maken met onze verenigingen en organisaties: 

jeugdwerkvormen, volwassenwerkingen, instellingen en 

diensten die een hele reeks van activiteiten ontplooien, 

daarbij zit allicht ook wel iets wat jou kan bekoren. 
   

Mogelijk is je interesse gewekt rond een bepaald 

onderwerp of ben je op zoek naar advies of informatie die 

je op het juiste spoor zet… 

Of misschien wil je graag helpen. Op jouw manier. Met 

jouw kennis en kunde, met jouw talenten… De Breese 

welzijnsbeurs laat zien, dat dicht bij huis, toch veel te 

beleven valt. 

Iedereen welkom: zondag 15 november van 13.30 uur tot 

17.30 uur in zaal De Barrier te Gerdingen.  

Gratis toegang. 


