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Dag beste lezer, 
 
Een lijst boordenvol nieuwe uitdagingen en verwach-
tingen, dat is onze de inzet voor het nieuwe werkjaar. 
 
Voor onze (B)engels, dat zijn onze kids van 6 tot 12 jaar, 
hebben we het komende werkjaar helemaal vol gepropt met 
leuke speelse activiteiten. Speciaal voor hen, gaan we ook 
dit jaar weer apart op kamp! 
Elke twee weken is de zondag, hún dagje van plezier! 
 
Onze tieners, (12 - 17 jaar) komen élke week, op 
vrijdagavond, samen in ons lokaal, om elkaar te ontmoeten, 
om vaardigheden en ervaringen met elkaar uit te wisselen, 
samen te werken om zo van elke activiteit een nieuwe 
belevenis te maken. 
 
Als je 17 bent en dit werkjaar 18 wordt, dan kan je 
aansluiten bij onze jongerenwerking. Onze 18+ groep komt 
elke twee weken samen (telkens op zaterdag). Vanuit hun 
ervaringswereld, lossen zij alle wereldproblemen op, 
zonder complexen, maar in een geest van 
verdraagzaamheid en wederzijds respect. 
 
Voor elke leeftijdsgroep voorzien we telkens weer in 
aangepaste activiteiten, soms uitdagend, speels, actief of 
sportief, verrijkend, doordacht of uitnodigend… maar altijd 
anders, met ruimte voor ieders vaardigheden en talenten, 
met aandacht voor ieders eigenheid. 
 
Als kleinste jeugd- en jongerenwerking van Bree, zijn we 
wel de leukste en plezantste. Daarnaast is ons lokaal voor 
iedereen “een plekje van goed gevoel”. Een 
ontmoetingsplek als geen ander, waar plezier met- en 
aandacht voor elkaar elke week opnieuw, maken wie we 
zijn: jongeren in beweging! 
Weet dat je welkom bent! 
 

 

Zondag 18 september, 14.00 uur 
Voor iedereen: Startdag! 
De eerste activiteit van het werkjaar is onze startdag. 
Deze namiddag staat bol van spel en sportief bezig 
zijn en daarin gaan we -per leeftijdsgroep- in de geest 
van Vrouwe Olympia, ons werkjaar goed op gang 
spelen. Be there! 
Voorzie in sportieve kledij en bereid je voor op een 
kei- leuke namiddag! 
 

Vrijdag 23 september, 19.30 uur 
Jouw mening telt! 

Een spel met een leuke toets doet jouw mening 
meetellen in ons jaarprogramma. 
 

Vrijdag 30 september, 19.30 uur 
Maffiaspel. 

Een heel aparte beleving laat je het verschil zien tussen 
goed en kwaad en wat geld allemaal teweeg brengt. 
 

kaj 18+ 
Zondag 18 september, 14.00 uur 

Startdag! 
 

Zaterdag 01 oktober, 19.30 uur 
Stadspel. 

Een mysterie dat om opheldering vraagt, vandaag in 
een stedelijk avontuurlijke belevenis. 
 

 (B)engels: 
 

Zondag 18 september, 14.00 uur 
Startactiviteit 

. 

Zondag 2 oktober, 14.00 uur 
Volgende activiteit 

(Dat verklappen we volgende maand in ons krantje) 

ACTIVITEITEN 

Onze leidingploeg 
 

De leiding bij de (B)engels ziet eruit als volgt: 
 

Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95       - 0473 321439 
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22       - 089 472250    
Erna Dorien, Berkenlaan 32        - 089 465467 
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen - 011 794186 
Schwillens Britt, Rozenlaan 15 (asp)              - 089 481711  
Weltjens Ann, Stukkenstraat 26 (asp)          - 089 466894 
 

De leiding bij onze ksa- groep is in handen van: 
 
Essers Stefan, Kanaallaan 41.1.1      - 0497 933694 
Vrancken Stef, Watertorenstraat 19      - 089 461315 
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50    - 089 467696 
 

De leiding van onze kaj berust voortaan bij: 
 
Schouteden Rod, Weegbreestraat 8      - 089 473788 
Delissen Fedde, Klein Rozenlaan26 (asp)   - 0472 053329 
Kunnen Jordy, Gruitroderkiezel 164 (asp) - 089 763473 
 

Volwassen begeleiding: 
 
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49      - 089 462971 
 

Proost: 
Clijsters René, Vaesstraat 10                    - 089 463450 

Verjaardagen van de maand: 
 

Jurgen Lauwers →  5 september 
Nick Snoek →  20 september 

 

Wij wensen jullie een super fijne verjaardag toe! 
 



 

 

Dit jaar is ons jaarthema: magnifiek energiek! 
 

Als jeugd- en jongerenbeweging willen we altijd in 
beweging zijn, rennen springen, vliegen, duiken, 
vallen, opstaan en weer doorgaan… 
 

We voelen ons magnifiek energiek en daarom 
bewegen we des te meer in het nieuwe werkjaar, als 
allround bewegers… maar op onze eigen manier 
zorgen we ervoor dat iedereen meekan. 
 

Dit wordt een werkjaar waarvan je zegt: “amai, te 
zot, super goed bezig!”. 
 

Op zondag 18 september gaan we ermee van start. 
Dan beginnen we weer aan een fantastisch nieuw werkjaar, boordenvol nieuwe initiatieven waar iedereen van 
kan genieten, waar iedereen voluit aan zijn trekken komt. 
 

Je bent welkom om samen met ons die super toffe ervaring te delen. 
 

Enne… breng gerust al je vrienden en vriendinnen mee! 
 

We gaan weer 

starten! 

Iedereen 

welkom op 

onze 

startactiviteit 

op zondag 18 

september 

om 14.00 uur 

In de loop van de komende week komt onze leiding bij al onze leden op bezoek. Wij willen dan graag 
een luisterend oor  zijn voor al jullie vragen over ons lidgeld, het kamp, onze werking, onze 
startactiviteit, onze… je bedenkt het maar…  Wij kijken hier alvast naar uit! 


