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Geert, 
 
Geert daalde fluitend van de trap. Het was zondag-morgen, 
halftien. Ik was net even in het bejaardentehuis om daar een 
pakje af te geven voor mijn tante. In zijn hand had hij een 
kleine koelbox. Ze was rood van kleur, net als zijn gelaat. 
Zijn haar lag verward en zijn ogen stonden waterachtig. 
Geslapen had hij de voorbije nacht zeker niet, dat zag je 
aan hem. 
“Hoi,” onderbreekt hij zijn gefluit als hij mij ziet en hij 
zwiept de linkerarm de hoogte in als groet. We kennen 
mekaar een beetje, hij woont nauwelijks 500 meter van mij 
vandaan. “Ben je weeral de goeie?” vraag ik hem. Ik weet 
dat hij weekend- nachtdienst heeft gehad. Maar hij 
onderbreekt mij. “Nacht- en telefoondienst, nietwaar. Ik 
doe dat wel eens graag. Als het een rustige nacht is zoals de 
voorbije, geloof me, dan loop ik een fikse achterstand van 
ongelezen lectuur in. En…” vervolgt hij met tintelingetjes 
in zijn ogen, “er was prachtige muziek op de radio te 
beluisteren vannacht. Ik heb me geen minuutje verveeld.” 
Hij meent wat hij zegt. Wat voor vele mensen een zware 
opgave betekent, nachtwacht doen en dan nog tijdens het 
weekend, blijkt voor hem een taak, net als andere taken die 
hem worden opgelegd. 
“Misschien kom ik straks wel eens langs”, zegt hij en 
verdwijnt terug fluitend een lange gang in.  
Daar sta ik naar de zwaaideuren te kijken en denk: “Die 
Geert is toch een fijne kerel, geef hem duizend 
mogelijkheden en hij maakt er duizend nieuwe vormen van 
leven uit.  
”Leven is “zijn”, bruisend, temperamentvol. Niet 
versteend, maar in beweging, in groei, in ontwikkeling. 
Steeds met nieuwe aspecten en nieuwe uitzichten. Zo’n 
leven trekt ons mee, willen of niet. Op welke manier we 
meegetrokken worden, hangt van onszelf af.  
Geert geeft daarvan een prachtig voorbeeld. Hij houdt van 
zijn werk. Voor hem is elke dag als het ware een nieuw 
begin. Je kunt niet anders dan hem bewonderen. Hij zal ook 
wel zijn kwade momenten kennen en niet elk werk zal voor 
hem een malse honingkoek zijn waarin hij begerig bijt.  
Maar hij zal ook geen klimop zijn die zich aan anderen 
vastzet om als een parasiet te gaan leven en van hen te 
profiteren. Toen ik buiten kwam, hoorde ik nu door een 
open venster hoe hij een fluitsonate van Vivaldi vreugdevol 
meemusiceerde. Onwillekeurig ging ik ook meefluiten, ik 
kende toevallig het melodietje.  
Zonder Geert zou ik die zondagmorgen niet zo blij zijn 
geweest. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Vrijdag 7 oktober, 19.30 uur 
Schattenjacht 

Zijn jullie iets kwijt? Nu misschien nog niet, maar 
wacht maar… je zult je best nog mogen doen om het 
te vinden… 
 

Vrijdag 14 oktober, 19.00 uur 
Zwemmen in Neerpelt 
Avontuurlijk reizen naar de wondere, 
extreem wilde en gevaarlijke wereld 
van het water. Breng zeker je 
zwemgerief mee. Vandaag gaan we 
zwemmen in dommelslag te Neerpelt. 
Omstreeks 22.15 uur zijn we terug 
thuis. Persoonlijke bijdrage = 5 euro 

 

Vrijdag 21 oktober, 19.30 uur 
Bosspel 

Een strategisch en beredeneerde spanning in het 
donkere bos zorgt voor een leuke, maar stevig avond 
voor ons allemaal. 
Na afloop maken we het nog extra gezellig in ons 
lokaal, want dan gaat voor het eerst “ons café” open. 
Let wel: géén 16? Dan schenken we geen bier. Een 
glas fris kost €0,75 cent en voor een pint betaal je €1. 
Lekker keuvelen en genieten onder vrienden… 
vanavond kan het. 
 

Zaterdag 29 oktober, 19.30 uur 
Halloweentocht 

Op deze koude herfstnacht 
griezelt en spookt het overal. 
Zowel onze leden van ksa als 
van kaj zijn welkom om de 
onderwereld te betreden. Test 
je moed tijdens de 
Griezeltocht. Monsters en gruwelijke taferelen kruisen 
je pad in de bossen van Wijchmaal. 
Zorg dat je stevige schoenen hebt. Iedereen aanwezig 
om 19.00 uur. Persoonlijke bijdrage = 5 euro. 
 

ACTIVITEITEN 

De verjaardagen van deze maand: 
 

Beenders Jan Lucas →  10 oktober 
Clijsters René → 20 oktober  

 

onze kaj-ksa wenst jullie alvast een super fijne 
verjaardag toe! 



 

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 helemaal up to date. 

Noot: ben je ook lid van een andere ksa? Vermeld 

dan je lidnummer. In voorkomend geval hoef je maar 

één keer lidgeld te betalen. 

Bovendien als je 17 bent en in de loop van dit 

werkjaar 18 word, dan kan je, voor €10 meer, ook lid 

worden van onze jongerenwerking kaj. Doen gewoon! 
 

Spreek je vrienden en vriendinnen aan:  

ook zij zijn van harte welkom in de tofste 

jeugdbeweging van Bree! 
 
 

(B)engels: 
Activiteiten (B)engels Oktober 
 
Zondag 2 oktober: 

Puzzel avontuur  => Vandaag 
gaan jullie zelf de activiteit aan 
elkaar mogen puzzelen. Alles zal 
geheim blijven zolang de puzzel niet 
in elkaar steekt. 
 

Zondag 16 oktober:   
Bosspel => Yeah, naar het bos! Vandaag kan 

iedereen zich uitleven in het prachtig bos op de 
Vostert. Doe voor deze activiteit zeker je oude kleren 
aan! 
 

Zondag 30 oktober: 
  Halloween  => Het is weer de tijd van het jaar, 
dus tijd om een beetje te gaan griezelen. Iedereen die 
wil mag verkleed naar ons lokaal komen. Dit wordt 
zeker een top 
 

Onze kaj- jongeren 18+ nodigen 
uit:  
 

Zaterdag 01 oktober, 19.30 uur 
SPEEL EN HEERS (19u30-21-30) 

Speel poker en verzamel genoeg punten 
om jouw ideale school te bouwen. Wie 

weet wat de avond ons brengt... 
 

Zaterdag 15 oktober 
REGIOACTIVITEIT (info uren volgt nog) 
Deze regioactiviteit gaat door in ons lokaal en gaat 
over Project School, waar de KAJ momenteel mee 
bezig is. Ook werkenden en anderen zijn zeker 
welkom 
 
 

Vrijdag 28 oktober (19u15-21u30) 

STADSSPEL BREE 
Dit stadsspel is anders dan alle anderen. Al puzzelend 
hebben we het begrip overhoop gehaald en er iets nieuws, 
kei plezant van gemaakt. Wees maar zeker: 't is 
afwisselend, uniek, speciaal en niet te onderschatten!  
Afspraak om 19u15 aan het lokaal en/of om 19u30 op het 
Vrijthof (tussen kerk en het oud gemeentehuis). 
 
Voor onze activiteiten kan je ook altijd terecht op: 
www.kaj-ksavostert.be 
www.facebook.be/KajKsaVostert. 
Onze jongeren 18+ hebben nog een aparte facebook, met 
extra info over onze 18+ werking. 
'KAJ Vostert 18+' 
 
 

21 oktober: 
 

DAG VAN 
 

DE 
 
JEUGDBEWEGING  
 

Elk jaar staat deze dag met stip aangeduid in de agenda’s 
van vele jongeren,  leiding, (oud-)leden, scholen, 
jeugddiensten… Het is een feestdag waarop we onze 
jeugdbeweging in de kijker zetten.  
 
Op deze feestdag voor de jeugd vragen we aandacht voor 
meer dan 255.000 kinderen en jongeren die jaar in, jaar uit 
de tijd van hun leven beleven. 
 
Samen doen we het! 
  
De jeugdbeweging doet het op de kracht van 40.000 leiders & 
leidsters. Want zonder deze vrijwilligers was er geen 
jeugdbeweging, en dus ook geen Dag van de Jeugdbeweging.  
 
De jeugdbeweging doet het meer dan 484.000 keer per jaar. Ja 
ja, zoveel activiteiten worden er jaarlijks georganiseerd door alle 
jeugdbewegingen samen. 
Dit komt niet zomaar tot stand maar dat is wat leiding allemaal 
doet, belangeloos en vrijwilliger, gewoon omdat het zo leuk is. 
 
De jeugdbeweging doet het samen.  
In een jeugdbeweging ben je nooit alleen! Want samen maak je 
zoveel meer plezier. Een samenwerking over jeugdbewegingen 
heen of met andere bewegingen uit de buurt, is ons ook niet 
vreemd.  
  
De jeugdbeweging doet het nu en 
later. Wat je leert in de 
jeugdbeweging draag je je leven met 
je mee. Een leerschool, waar je fouten 
mag maken, om te leren hoe het later 
beter kan. Je maakt er onvergetelijke 
herinneringen en leert er zoveel 
waardevol dat je van pas komt in je 
latere leven. Een jeugdbeweger dat 
ben je voor altijd.  

 

Doe op 21 oktober 

je sjaaltje of je 

hemd aan naar 

school of werk en 

laat aan iedereen 

zien dat je lid bent 

van onze kaj-ksa 


