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11 november. 
 
Voor velen wordt deze dag 
nog enkel beschouwd als 
een verlofdag. 
In de lagere school leerden 
we: 11 november, herdenking van de wapenstilstand 
na de eerste wereldoorlog, waarbij een plechtigheid 
rond de Congreszuil, aan het graf van de onbekende 
soldaat, hoorde. 
Maar hoe “onbekend” is deze soldaat? 
Het stoffelijk overschot van deze “onbekende” werd 
gekozen op 10 november1922. 
Op militaire begraafplaatsen heeft men 5 doodskisten 
opgegraven van niet geïdentificeerde militairen die te 
Luik, Namen, aan de IJzer en in Vlaanderen 
gesneuveld zijn. 
Deze kisten werden naar Brugge overgebracht. 
Een oorlogsblinde werd gevraagd een lauwerenkrans 
op een van de kisten neer te leggen. Daarna werd deze 
doodskist beschouwd als bevattend de “onbekende” 
soldaat. 
’s Anderendaags werd de onbekende soldaat met een 
speciale trein naar Brussel overgebracht en in het graf 
aan de voet van de Congreszuil neergelaten. 
De vlam aan het graf houdt nog steeds de wacht. 
 
 

 
 

 

 
 

Vrijdag 04 november, 19.30 uur 
Ballonnenspel 

Wat je met ballonnen allemaal kan doen, het zal je 
vandaag verbazen! 
 

Vrijdag 11 november, 19.30 uur 
Filmavond, lokaal 

Ons lokaal wordt vanavond… filmzaal…We hebben een 
leuke prent voor jullie uitgezocht… met een zakje chips 
of popcorn erbij wordt dit smullen geblazen. 
 

Vrijdag 18 november, 19.30 uur 
Voorbereiding Vospop 

Morgen hebben we Vospop op het programma staan en 
daarom gaan we vandaag ons lokaal hiervoor klaar 
zetten. Aansluitend voorzien we een gezellig moment. 
 

Zaterdag 19 november, 19.30 uur 
Vospop 

Na een pauze van drie jaar, organiseren we vandaag 
weer een optreden van nieuw en vers geweld (zie 
ommezijde). 
 

Vrijdag 25 november, 19.30 uur 
Escape room 

 

Je moet heel wat in je mars hebben om te ontsnappen en 
een veilig onderkomen te vinden. Lukt het jou? 

ACTIVITEITEN 

Verjaardagen in november: 
 

09 nov.: Weltjens Ann 
16 nov.: Haex Caya 
23 nov.: Schwillens Niek 
 

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

Om te weten: 
Tijdens onze activiteiten op 11, 12 en 13 november 
laten we jullie onze sjaaltjes, hemden, kentekens, enz. 
zien. We stellen jullie dan in de gelegenheid om je 
eigen hemd of pull of… te kiezen en te passen. 
Eventueel kan je dan ook e.e.a. bestellen. 

Voor mensen die geïnteresseerd zijn: 
 

beweging.net Bree organiseert een infoavond over 
energiezuinig wonen. Of: hoe je met eenvoudige 
hulpmiddelen en aanpassingen toch grote besparingen 
kan bereiken op je energiefactuur. Iedereen welkom: 
Sociaal Centrum Bree op donderdag 17 november. 
Gratis toegang. Aanvang 20.00 uur. 



 

 

Lidgeld 

Je lidgeld nog niet in orde? Oei, oei… dan hebben we 

een probleempje, want vanaf nu ben je niet meer 

verzekert en kan je dus ook niet meer deelnemen aan 

onze activiteiten. Als je deel wil uitmaken van onze 

jeugd- en jongerenbeweging, als je wil blijven genieten 

van al dat moois dat we elke week uit onze hoed 

tevoorschijn toveren, als je wil blijven genieten van die 

geweldige vriendschap in onze keileuke groep… zorg 

dan dat je voor 1 november met je lidgeld in orde bent! 

 

 

Onze kaj- jongeren 18+ nodigen uit:  
 

Zaterdag 12 november, 19.00 uur 

We nemen jullie mee op sleeptouw naar een superleuke 

bioscoop om daar samen met jullie te genieten van de 

allernieuwste prent die de filmwereld op de markt heeft 

gebracht. Een avondje pure filmamuse… we vragen een 

bijdrage van 7 euro, traktatie na afloop inbegrepen. 
 

Zaterdag 26 november, 19.30 uur 

Fight night… 

Play station! Speel één tegen één tegen elkaar en zie wie 

de beste is. 

Moge de snelste winnen. 

 

Op zaterdag 19 november organiseren we VOSPOP 

Reloaded. Een kei van een free- podium waarop een 

viertal bands komen optreden. 

Place to be: ons lokaal! 

De affiche hiernaast vertelt je alles wat je moet weten. 

 

 

 (B)engels: 
Activiteiten (B)engels november 
 
Zondag 13 november, 14.00 uur: 
We gaan bowlen ! 
Vandaag gaan we proberen 
om met onze kegels zoveel 
mogelijk ballen omver te 
gooien!  
Jamaa jamaa… nee nee, 
jullie weten wel wat ik 
bedoel. Bereid jullie alvast 
voor op een mooie en 
spannende zondagnamiddag! 
Voor deze namiddag vragen we een bijdrage van 2,5 
euro, drankje inbegrepen. 
 
Zondag 27 november, 14.00 uur: 

Sinterklaas kapoentje… 
Vandaag gaan we heel mooie 
dingen knutselen voor onze 
lieve Sint.  
En weet je wat? We gaan 
jullie ook nog enkele mooie 
liedjes leren, want dat zal hij 
zeker fijn vinden. 

 
 
Een keertje stevig rocken? Dat kan… op vospop! 

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 
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 

 


