ACTIVITEITENKRANT
Oktober 2018
Best wel een drukke maand, oktober….
Het komende weekend is er de Breese Welzijnsbeurs: op
enig tijdstip in ons leven wordt elk van ons wel eens
geconfronteerd met een vraag naar bijstand, zorg of
hulpverlening. Op 7 oktober kan je op veel van je vragen
hierop een antwoord vinden.
Eén week later trekken “de grote mensen” naar de
stembus: ze kiezen dan een nieuwe gemeenteraad en
voor mensen die het beste voor hebben met ons Bree.
15 Oktober staat voor de “Int. Dag van de Witte Stok” en
op 17 oktober is er de “Werelddag van verzet tegen
armoede”.
Bijna aansluitend is er op 19 oktober de “Dag van de
Jeugdbeweging”, dan vieren ruim tweehonderdvijftigduizend kinderen en jongeren dat ze super tevreden zijn
met hun engagement in de jeugdbeweging. Ik weet zeker
dat ook jij hiertoe behoort.
De Week van het bos, gaat door in de derde week van
oktober en op het einde van deze maand staan we stil bij
een dag, tegen een afgrijselijke ziekte, die vele mensen
dichtbij of veraf, treft.
In meerdere organisaties die ik hierboven noem, voel ik
me zeer betrokken. Wat ze allemaal gemeen hebben is
dat ze te maken hebben met ons dagelijkse leven, onze
gezondheid, ons welbevinden, ons welzijn, onze buurt,
onze manier van leven… Soms ervaren wij dat zeer
bewust, maar vaak ook gaan we voorbij aan de essentie
of de diepere impact ervan op ons dagelijkse bezig zijn.
Maar wat er ook van zij, in deze oktobermaand richt ik
me in het bijzonder tot alle kinderen en jongeren om op
19 oktober te laten zien dat je deel uitmaakt van onze
jeugdbeweging. Stimuleer anderen om ook mee te doen,
want een jeugdbeweging heeft veel te bieden. Hier kan
je speels uitgroeien tot een fijne mens met het hart op de
juiste plek, ervaar je wat echte vriendschap betekent en
wordt je uitgenodigd tot inzet voor elkaar en voor je
naaste omgeving.
De jeugdbeweging is een perfecte leerschool voor een
hartelijke samenleving.
Etienne Cordeel,
Groepsbegeleider

ACTIVITEITEN
Vrijdag 5 oktober, 19.30 uur
Chipszakkenvoetbal
Sommige kennen deze klassieker wel, voor andere zal
dit de eerste keer zijn. Het heeft niets te maken met chips
eten, maar wat dan wel? Kom het vanavond ontdekken.

www.kaj-ksa-vostert.be
Vrijdag 12 oktober, 19.30 uur
Buitenspelen.
Neem je kattenogen maar mee want die zal je vanavond
wel kunnen gebruiken. Doe ook zeker slechtere kleren
aan, want ze kunnen wel eens vuil worden.
Vrijdag 19 oktober, 19.00 uur
Ladderspel
Vandaag nemen jullie het tegen elkaar op om zo hoog
mogelijk op de ladder te kunnen kruipen. Wie eindigt er
op het bovenaan en kan zich kronen als ladderkoning?
Vrijdag 26 oktober, 19.30 uur
Halloween 😈
Het is weer de tijd van het jaar, overal zie je weer pompoenen en hoor je hier en daar ook weer van die enge
geluidjes die uit het bos of uit je tuin komen. Dus kom
bewijzen dat jij hier niet bang voor bent

kaj +18
Zaterdag 13 oktober, 19.30 uur
Retrogames
De jaren 90, de game groeide aan populariteit. Na dertig
jaar, halen we de oude games van weleer terug boven.
Een avond retrogames: zalig!
Zaterdag 27 oktober, 19.30 uur
Rechtdoortocht
Vergeet het kompas. Enkel je gevoel voor richting is
leiding (B)engels:
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95
321439
Jansen Yannick, Steyvenstraat 2.0, (asp)
874246
Walterus Aluna, Kipdorpstr. 27 (asp)
Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50
96
Leiding ksa
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen
79 41 86
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50
76 96
Leiding kaj-18+
Jordy Kunnen, Gruitroderkiezel 164
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belangrijk! Want wij gaan enkel rechtdoor! Wie weet
waar de straten ons brengen…
Voor onze (B)engels:
14/10 = Lang vergeten gezelschapsspelen of tafelspelletjes gaan we levensecht spelen.
28/10 = Halloween, het draait ook niet alleen om mensen
bang maken… wij doen nog veel meer…

Onze (B)engels
Elke twee weken, op zondagmiddag ben je
welkom van 14.00- tot 16.00 uur. Hoe meer
kinderen, des te leuker! Dus breng gerust al je
vriendjes en vriendinnetjes mee!
Onze volgende activiteiten gaan door op:

Zondag 14 oktober
en op
Zondag 28 oktober

M e e r
d a n Tr e k
op
19
250.000 oktober je sjaaltje
of je hemd aan
naar school of
werk en laat aan
iedereen zien dat
jongeren brengen elke je lid bent van
week hun vrije tijd door in
de jeugdbewegingen en maken er vrienden voor
het leven!
Kom, kom maar af… want ook JIJ bent welkom!

SAMEN STERK TEGEN ARMOEDE
woensdag 17 oktober, binnenplein
stadhuis Genk, 16u30-20u

PROGRAMMA
- Het Regenboogkoor, met wereldliederen vanuit
verTrek altijd ravotterskledij aan die ook vuil mag
schillende culturen.
worden, want ook dat hoort er wel eens bij!
- Onze stem tegen armoede, met een speech,
getuigenissen en beleidsaanbevelingen vanuit de
Op vrijdag 19 oktober 2018 is het:
Werkgroep
17 oktober en het vierde wereldlied
Dag van de Jeugdbeweging
- Yass Smaali, sfeervolle hedendaagse muziek met
De feestdag voor alle
zowel covers als eigen nummers.
Randanimatie: boom
Lidgeld
tegen armoede,
Hopelijk zijn we niemand vergeten en heeft iedereen v e r t e l c a r a v a n
kinderen en jongeren die met vorige maand een formuliertje gekregen om het lidgeld te 'Ieders Stem Telt',
vernieuwen.
stand Vincentius,
v e e l p l e z i e r n a a r o n z e Het gros van onze leden heeft dit ondertussen geregeld.
volksspelen, kinderjeugdbeweging komen.
Mocht dit nog niet gebeurt zijn, dan verzoeken we je om a n i m a t i e ,
Op deze dag vieren we het je lidgeld en inschrijving op de eerstvolgende activiteit in steltlopers (Yawar,
engagement van duizenden orde te brengen. Zo blijf je deel uitmaken van die super 17-18u)
jongeren die zich jaar in jaar toffe jeugdbeweging en blijf je bovendien ook verzekert
uit inzetten om meer dan tijdens onze activiteiten!
De datum (17.10)
250.000 kinderen en jongeren Jouw ledenbijdrage is een vorm van solidariteit en samen v e r w i j s t n a a r d e
een jaar vol spel en plezier te beweging maken!
samenkomst op het
bezorgen.
Mensenrechtenplein te
Parijs op 17 oktober
Onze jeugdbeweging biedt het hele jaar rond een
1987, toen daar de Gedenksteen werd onthuld ter ere
werking aan voor kinderen en jongeren
van alle slachtoffers van honger, uitsluiting en geweld.
Wereldwijd komen op deze dag mensen samen om
Onze jeugdbeweging biedt een model aan waar je
eraan te herinneren dat armoede een schending van de
verschillende leeftijdsgroepen doorloopt.
mensenrechten is.
Onze jeugdbeweging biedt je de kans om te
Als je wil deelnemen aan deze dag te Genk, geef dan
groeien en waar je tot slot, je kan inzetten als
even een seintje aan Etienne.
leid(st)er.

Spel, groep, groei en ontplooiing staan centraal!
Je doet er heel wat ervaring op, die je je hele
leven blijft meedragen.
De eindverantwoordelijkheid
van een groep ligt bij jongeren zelf. Een
jeugdbeweging is niet alleen voor jeugd, maar ook
door jeugd!
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