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Goeie dag…
Bye bye januari, hier zijn we met weer een nieuwe
maand en betere vooruitzichten.
Voor onze leden van 12 tot 18 jaar mogen we weer
activiteiten inplannen. Dus beste kerels en meiden vanaf
nu worden jullie weer elke vrijdagavond aan ons lokaal
verwacht. Klein addertje onder het gras: we plannen al
onze activiteiten “buitenhuis” kleed je dus warm aan en
zet een leuk mondmaskertje op je snoet. Met karnaval in
het vooruitzicht is dat alvast een leuke oefening (grapje).
Onze (B)engels en Speelvogels blijven elke twee weken
op zondagmiddag welkom. Voor de leden kaj +18 jaar,
zijn er vooralsnog geen activiteiten toegelaten. Maar ook
hier gaan we ervan uit dat we medio februari of begin
maart van start kunnen gaan.

Week tegen pesten.
Van 5 tot 12 februari
is er de Vlaamse week
tegen het pesten.
Wist je dat één op zes
kinderen
/
jonge
mensen in Vlaanderen
het slachtoffer is van
pestgedrag? En dat 1
op de dertig jonge
mensen er dagelijks
mee te maken heeft?
Foei! Toch?!
En jij?
Word je gepest? Of heb je gezien dat iemand gepest
word en weet je niet wat je kan doen?
Misschien heb je zelf iemand gepest en wil je ermee
stoppen? Praat er over met iemand uit je omgeving of
met iemand van onze leiding.
Want weet, pesten is lelijk, pesten mag niet.
Laat ons samen een vuist maken tegen pesten, laat ons
samen werken aan nog meer verbinding met elkaar en
met kinderen of jongeren die uitgesloten worden of
dat zo aanvoelen.
In deze tijd van Corona is het belangrijk dat we ons
verbonden voelen met iedereen die te lijden heeft van
onaangepast gedrag. Met onze jeugdbeweging kunnen
wij het verschil maken. Samen kunnen we er voor
zorgen dat iedereen zich goed voelt.
Dus: als je weet hebt van pestgedrag, van wie dan ook,
spreek erover met je vrienden en zeg dat dat niet kan,
of praat erover met je ouders, leerkracht of leiding.
Zo werken we samen aan een betere wereld voor
iedereen.
cet.

ACTIVITEITEN
Tip: kleed je warm aan en voorzie een mondmasker!
---===ooo0ooo===--Vrijdag 5 februari – 19.30 uur:

Gezellig aan de vuurkorf
Joepie!!! Eindelijk mogen we weer naar de KSA gaan.
Vanavond zullen we het daarom gezellig maken aan
de vuurkorf. Elkaar na een lange tijd terugzien,
gezellig bijbabbelen en leuke spelletjes spelen staat er
op het programma. Let op, vergeet je mondmasker
niet!
Vrijdag 12 februari – 19.30 uur:

Sherlock Holmes
Wie helpt ons mee met de zoektocht naar het
onbekende mysterie? We kunnen elke hand gebruiken.
Krijg jij samen met je medeleden de puzzels en
raadsels opgelost?
Vrijdag 19 februari – 19.30 uur:

Tocht door het donker
Trek voor vanavond goede wandelschoenen aan, want
we gaan een tochtje door het donker maken. Welke
griezelige spookverhalen en grappige weetjes komen
vanavond weer naar boven?
Vrijdag 26 februari – 19.30 uur:

Glow in the dark
Nu het zo donker is gaan we wat licht proberen te
brengen op deze donkere avonden. Kom zeker af als je
wilt weten wat we gaan doen vanavond.

KAJ 18+
Helaas… onze kaj- jongeren zullen nog
even geduld moeten uitoefenen. Maar
we bekijken alvast wat mogelijk is!
leiding (B)engels / Speelvogels:
Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50
Gofflo Glenn, Meeuwerkiezel 188
Mestroni Milan, Vostertstraat 75 (asp)
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95

089 46 76 96
089 46 30 27
0473 321439

Leiding ksa
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22

089 46 76 96
089 47 22 50

Leiding kaj
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95
Essers Stefan, Kanaallaan 41.1.1

089 46 29 71
0473 321439
0497 933694

Volwassen begeleiding:
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49

089 46 29 71

+12 Zomerkamp 2021
28 juli tot 7 augustus
Verjaardagen in februari:
Evens Louise
Lauwers Katja
Hamers Maikel
Mestroni Milan

02 februari
03 februari
11 februari
13 februari

Aan iedereen een dikke proficiat!

Speelvogels en (B)engels
Elke twee weken komen onze
(B)engels
en
Speelvogels
samen op zondagmiddag van
14.00 uur tot 16.00 uur om te
ravotten en plezier te maken
zoals niemand anders dat kan.
Wij vinden het altijd tof als je
steeds je sjaaltje aan hebt, dat
geeft ons het fijn gevoel van
samen een leuke groep te zijn.

Voorzie in warme kleren, want als het weer goed is…
dan gaan we zoveel als mogelijk buiten spelen!
zondag 14 februari
BOSSPEL…
We gaan ons nog is amuseren in het bos dus. eens kijken
wie een echte jager is. en wie zich het best kan
camoufleren.

zondag 28 februari
ZOEKTOCHT…
We gaan jullie geheugen eens
testen en eens kijken hoe goed
dat jullie het hier kennen.

Op kamp met…
onze (B)engels en speelvogels
Heb je de datum al opgeschreven voor ons
zomerkamp? Nee? Noteer dan alvast:

Kids- kamp van 15 tot 20 juli
Ons kampverblijf is een leuke chalet met leuke
stapelbedjes, ingerichte keuken, en alles wat nodig om
een fijn kamp te organiseren. En ja hoor, er is een
grote speelweide en een bos in de buurt
Ons verblijf is
vooral geschikt
voor
kleinere
groepen en dat
maakt het extra
gezellig.
In mei krijgt
iedereen van ons
nog een foldertje met daarin alle weetjes.

In november hebben alle 12+ leden een
infofoldertje Onze buitenlandreis brengt
ons dit jaar naar het Lechtal in Oostenrijk.
heb je jouw folder op een onvindbare
plek opgeborgen of weet je even niet
waar je hem hebt neergelegd? geen
probleem: je kan onze kampfolder ook
bekijken op onze website.
Heb je nog vragen over ons kamp? Aarzel niet en vraag
maar op, je leiding vertelt je alles wat je wil weten
(euh…behalve onze geheimpjes hee).
Maar hoe dan ook:
vergeet niet om in te schrijven voor je kamp en dit voor
1 mei, dan geniet je van een serieuze kampkorting.
Inschrijven op kamp doe je door een voorschot te
betalen van 50 euro, te storten op rekening van:
kampeerkas kaj Vostert: rek. nr. BE78 8333 0797 7286.
Het aantal inschrijvingen is beperkt. Enkel wie inschrijft
voor 1 mei is zeker dat hij / zij meekan. Daarna kan je
alleen maar mee voor zover er plaatsen beschikbaar
zijn. Indien gewenst kan je op onze
spaarrekening ook vrijblijvend sparen
voor je kamp (bedrag naar keuze).
In mei / juni krijgen alle deelnemers ons uitgebreide
kampboekje boordevol nuttige tips.

Corona naweeën…
Mama, als ik
lieg, kom ik dan
in de hel terecht

Nee, mijn zoon, dan
kom je in de gemeenteraad
terecht!!

Afgelopen jaar was
voor onze jeugdwerking (en voor
vele anderen) een
jaar om snel te
vergeten.
Talrijke activiteiten
werden afgelast,
en ook heel wat
voorbereidingen
verdwenen in de
prullenmand, en
dit tot grote teleur-

stelling van leiding en leden.
Omwille van corona werden onze Pinksterfeesten
afgelast, kon de jaarlijkse kerst-ijstaart actie niet door
gaan en moest ook ons kaas- en wijnavondje worden
afgelast. Allemaal activiteiten met een grote -decennia
lange- traditie.
Omwille van de gederfde inkomsten hadden we enige
tegemoetkoming uit het corona noodfonds verwacht.
De Vlaamse regering heeft hiervoor immers
€253 645,14 ter beschikking gesteld aan de stad Bree,
bedoeld als ondersteuning van het verenigingsleven.
Helaas is deze belofte een maat voor niets. Er is geen
tegemoetkoming voorzien voor gederfde inkomsten. En
nu maar vrolijk lachen naar onze politiekers…

