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Dag beste allemaal… 
 

Stilaan evolueert de natuur naar de winter toe, de 
bladeren verliezen hun laatste levenskracht. Sommige 
dieren bereiden hun winterslaap voor. 
De maanden november en december vormen een periode 
waarin men beroep doet op ons sociaal engagement. 
Acties zoals 11.11.11 en welzijnszorg vragen onze steun en 
dit niet zonder reden. 
Voor vele mensen breekt de komende wintermaanden 
een moeilijke periode aan, de steigende energieprijzen en 
de levensduurte maken het voor velen niet gemakkelijk. 
Weet dat één op de zeven kinderen in dit land opgroeit in 
een gezin dat het bijzonder moeilijk heeft. De liefde die 
ouders voelen voor hun kinderen is grenzenloos warm. 
Maar ook dáár waar het moeilijk is proberen ouders hun 
kinderen een mooie feestdag te bezorgen wanneer de Sint 
straks in ons landje komt. Op 13 november komt de Sint, 
naar goede gewoonte, ook in Bree op bezoek. Zijn boot 
meert dan aan in de Kanaalkom en vandaaruit gaat het 
naar ons centrum. Elk jaar zie ik uitgelaten kinderen vrolijk 
huppelend en met stralende gezichtjes voorbij onze 
woning de Sint tegemoet wandelen. Een feest vol vreugde. 
Dat zal dit jaar niet anders zijn, zeker weten!  
Wél anders is dat de Sint van de Kanaalkom naar de 
Zeepziederij gaat. En daar moet je dan inkom betalen (Vvk 
€12 en €8 kind)  
Dit vinden we ronduit ongehoord. Een gezin met twee 
kinderen is dan bijna €50 kwijt om de Sint en bijhorende 
voorstelling te bezoeken. Voor een aantal ouders is dit 
mogelijk onoverkomelijk en sommigen zullen voor de 
deuren van ons cultuurhuis nog even mogen nawuiven om 
dan huiswaarts te keren.  
Het is bijzonder betreurenswaardig dat onze stad op deze 
wijze - al is het maar één kind - tekort doet. Als we 
honderdduizenden euro’s vinden om het centrum dicht te 
klinkeren, dan zullen we toch ook wel een paarhonderd 
euro kunnen vinden opdat álle kinderen, zonder enige 
uitzondering, een leuke Sint-dag kunnen beleven! Toch?! 
Hopelijk is er een politieker die dit leest, zijn verstand 
gebruikt en ervoor zorgt dat alle kinderen welkom zijn op 
13 november op de Sint zijn komst. Gratis!   
Ben benieuwd. 

Cet. 

 

Vrijdag 5 november, 19.30 uur 
Knutselavond 

We gaan verschillende dingen in elkaar knutselen 

vanavond, maar wat het precies gaat worden kunnen we 

nog niet vertellen. Eén ding is zeker, we kunnen alle 

creatieve hoofdjes en handjes gebruiken. 

 

Vrijdag 12 november, 19.30 uur 
Game avond 

Vanavond gaan we het tegen elkaar opnemen via 

verschillende games. Wordt het bowlen op de WII of een 

voetbalmatch op de play- station, of toch iets anders? 

 

Vrijdag 19 november, 19.30 uur 
Chipszakkenvoetbal 

 

Een oude klassieker, terug van weggeweest, de enige echte 

chipszakkenvoetbal. Haal je sportiefste benen al maar 

boven en ga de strijdt aan. 

 

Vrijdag 26 november, 19.00 uur 
Kerst- ijstaarten verkoop 

Huh, is het nu al kerstmis? Niets is minder waar, maar deze 

avond heeft wel iets met kerstmis en de komende 

feestdagen te maken. Doe je lekker warm aan, want we 

zullen de hele avond buiten zijn. 
 

 

 

KAJ 18+ 

Als je 18 bent of ouder, dan ben je 

welkom op onze volgende activiteiten: 

 
Zaterdag 6 november:  

De grote bekerfinale 
Deze hele avond staat bol van sportiviteit. Uitdagend, 
vermoeiend, enerverend, stresserend of hilarisch… 
Het zit er allemaal in. 
Een avondje “bekerwedstrijden?” Maar wie komt er 
uiteindelijk als winnaar tevoorschijn? 
 

Zaterdag 20 november, 19.45 uur 
Escape Room 

De belangrijkste opdracht van iedere Escape Room is 
natuurlijk: ontsnappen! 
In het algemeen heb je daarvoor een sleutel nodig en 
om die sleutel te vinden moeten er een aantal 
raadselachtige problemen worden opgelost. Ook 
vanavond spelen die raadsels een rol. We komen 
samen aan ons lokaal om 19.30 uur ofwel om 19.45 
aan de Gerdingerpoort. Inschrijven vooraf is vereist. 
Om te weten:  

Voor de Escape Room is het dragen van een 

mondmasker verplicht.  

ACTIVITEITEN 

Wees aandachtig! 

Was en/of ontsmet regelmatig je handen! 

Wees voorzichtig en wees zorgzaam voor elkaar. 

- Breng je mondmasker mee! - 



Onze (B)engels (6-8 jaar)  
en Speelvogels 9-11 jaar) 

Ook de komende 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 7 november 

14.00 uur: Bosspel 

Doe zeker niet je beste 

kleren aan. Want we 

gaan kijken wie en of 

wat… we allemaal tegen 

komen in het bos. 
 

Zondag 21 november - 14.00 uur  

Spelen troef  

Een hele reeks van leuke spelen staat op jullie te 

wachten. Trek warme kleding aan, want als het droog 

blijft, dan voorzien we buitenspelen. 
 

Om te weten: Sinterklaas. 
Vandaag (21/11) mogen jullie allemaal een schoen 
meebrengen en bij ons achterlaten.  
Wie weet is jouw schoen op 5 december misschien wel 
gevuld. Dat hangt natuurlijk allemaal van jullie af. 
 

Op zondag 5 december is er géén activiteit, maar van 
14.00 uur tot 15.00 uur is ons lokaal open en kan iedereen 
zijn/haar schoen komen ophalen. 
 

Trek altijd ravotterskledij aan die ook vuil mag 

worden, want ook dat hoort er wel eens bij! 

 

Noteer alvast deze datum 17 – 26 juli 2022. 
Zowel (B)engels, Speelvogels (5 dagen) en 12+ (10 dagen) 
gaan in deze periode op kamp.  
In ons volgende krantje vertellen we jullie hier meer over. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerst- ijstaarten - verkoop 
Dit jaar mogen we onze traditie verder zetten: op vrijdag 
26 november tussen 19.00- en 21.00 uur kloppen we aan 
om een heerlijke IJsstronk te verkopen voor de komende 
feestdagen. Dit jaar bieden wij twee ijstaarten aan van elk 
1 liter (5 a 6 personen). In de aanbieding zijn:  

vanille –chocolade taart en vanille - praliné 
Elke ijstaart wordt verkocht aan €5 

Bij ons huisbezoek betaalt u €5/st. wanneer wij uw 
bestelling opnemen. Onze taart wordt aan huis geleverd 
op zat. 18 december (voormiddag.) 

 
 
 
       

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Met harte dank voor uw bestelling. 

leiding (B)engels / Speelvogels: 
 

Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50               089 46 76 96 
Gofflo Glenn, Meeuwerkiezel 188         089 46 30 27 
Mestroni Milan, Vostertstraat 75 (asp)         
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95           0473 321439 
 

Leiding ksa 
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50             089 46 76 96 
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22          089 47 22 50  
 

Leiding kaj 
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49           089 46 29 71 
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95           0473 321439 
Essers Stefan, Kanaallaan 41.1.1           0497 933694 
 

Volwassen begeleiding: 
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49           089 46 29 71 

 

     Verjaardagen in november: 
 

Kravanja Frann 13 november 

Kravanja Milan 13 november 

Tolbin Sufyan  19 november 

Lodej Oliwia  22 november 

Vandersteegen Nore 22 november 

Schwillens Niek 23 november 
  

     Aan iedereen een dikke proficiat! 
  

 

 

 

 

 

 

Zomerkamp 2022 
 

Ons kamp gaat volgend jaar door van 17 tot 26 juli 


