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Ieder zijn deel
Ieder mens is een kapitaal aan mogelijkheden.
Hij heeft ogen
om het goede in anderen te zien en te waarderen.
Handen om te werken
en mee te bouwen aan een betere wereld.
Hij heeft een hart
om een ”beste vriend” van elk-ander te kunnen zijn.
Ieder mens bezit een waaier aan mogelijkheden,
capaciteiten allerhande
- onvermoede rijkdom aan edelmoedigheid,
begrip en liefde vaardigheid, kunst en vreugde.
Een gemeenschap van mensen
is een rijke mozaïek van ieders inbreng.
Elk steentje - kostbaar en uniek hoort opvallend met zijn kleur op zijn plaats te zijn.
Valt het weg
dan is het geheel onaf of geschonden.
In een mensengemeenschap
brengt eenieder het zijne bij.

Vrijdag 25 maart, 19.30 uur
Bosspel
Doe voor vanavond kleren aan die vuil mogen worden
en neem een zaklamp mee. Vanavond zoeken we naar
een mysterieus beest die zich al een tijdje in de bossen
rond de Vostert verschuilt
Draag steeds zorg voor hygiëne en breng je
mondmasker mee naar de activiteiten!
leiding (B)engels / Speelvogels:
Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50
Gofflo Glenn, Meeuwerkiezel 188
Mestroni Milan, Vostertstraat 75 (asp)
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95

0479 117584
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

089 46 29 71
0473 321439

Volwassen begeleiding:
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49

089 46 29 71

Wie komt louter om te profiteren
is een doodgravertje
Ward Bruyninckx

ACTIVITEITEN
Vrijdag 4 maart, 19.30 uur
Carnaval
Het is weer de tijd van het jaar om eens lekker gek te
doen. Kom vanavond zeker verkleed naar het lokaal.
En neem je gekste zelf ook maar mee.
Vrijdag 11 maart, 19.30 uur
Stadsspel
Kom met je fiets naar het lokaal want we gaan een
stadsspel doen in Bree. Voor degene die rechtstreeks
willen komen spreken we om 20.00u af aan de BIB.
Vrijdag 18 maart, 19.30 uur
Escape room
Vanavond zullen jullie goed moeten samenwerken om
uit ons huis te kunnen ontsnappen. Hoe dat jullie eruit
geraken en of jullie er uit geraken is nog maar de
vraag.

Verjaardagen in maart:
Verjaardagen in maart:
Kerkhofs Daan
Mestroni Maité
Goossens Emma
Scherpereel Laïs
Vankevelaer Gert

05 maart
10 maart
12 maart
16 maart
27 maart

Aan iedereen een dikke proficiat!
Wij wensen jullie een fijne verjaardag

KAJ 18+
Je word 18 of je bent al wat ouder, dan ben
je welkom op:
Zaterdag 12 maart en ook op zaterdag 26 maart
Op deze dagen kan je terecht in ons lokaal.
Spring eens binnen voor een leuke babbel of een goei
pint, om samen te plannen, of te brainstormen.
Of heel gewoon: maak er een gezellige avond van.

Onze (B)engels (6-8 jaar)
en Speelvogels 9-11 jaar)
Er waren heel veel kinderen opgekomen op onze
vriendjesdag vorige maand. Het was dan ook
geweldige leuke dag en iedereen heeft heel veel pret
gehad.
Ook de komende twee weken, ben je welkom op
zondagmiddag 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 13 maart, 14.00 uur

Bosspel!
We gaan jullie eens testen en
eens kijken wie is de stoerste, de
sterkste, en of de slimste is. Wie overleeft het langst in
ons leger.

Zondag 27 maart - 14.00 uur

Carnaval!
Dit
kunnen
wij
niet
onopgemerkt voorbij laten gaan.
Dus jullie mogen zeker je
verkleed kleren aan doen. Doe
maar eens lekker zot.
Trek altijd ravotterskledij
aan die ook vuil mag worden

Doki Fun
Het leukste weekend van het jaar!
Doki fun is het leukste kids festival van het jaar!

Van vrijdag 6- tot zondag 8 mei
Vorig jaar kon het niet omwille van corona, maar dit jaar
is er weer een fantastisch weekend voor onze (B)engels
en Speelvogels.
Noteer alvast het weekend van 6 – 8 mei want dan gaan
jullie weer spannende avonturen beleven op ons “klein
kamp” (we gaan naar Helchteren)
Volgende maand krijgen jullie van ons een kampboekje
met daarin alle nuttige informatie.
O ja… dit jaar zijn er geen stapelbedjes, dus kijk eens of
je thuis een luchtmatrasje hebt, zo ben je alvast goed
voorbereid!

Noteer ook:
Ons jaarlijks

kamp
Ons zomerkamp gaat dit
jaar door van 17 juli tot en met 26 juli.
10 dagen kampplezier in Koksijde aan onze kust.
Noteer alvast deze datum. In juni bezorgen we aan
iedereen ons kampboekje.
Voor de (B)engels en
Speelvogels: jullie gaan de
eerste week (5 dagen) mee
op kamp.
Meer info volgt later.

Van 27 februari tot 6 maart is het de …

Week van de vrijwilliger.
Vrijwilligers, dat zijn mensen die zonder grote woorden en vaak stil en onopvallend, zich onbezoldigd en uit vrije
wil inzetten voor een zieke buur, een minder valide, ouder, (ziek)kind of bejaarde in de straat of wijk.
Maar ook leiding in de jeugdbeweging of op het speelplein, volwassenen en bestuursleden die op de bres staan
voor hun organisatie, buurt of parochie… zonder al die mensen zou onze samenleving er maar
beroerd uitzien. Het zijn al deze mensen die door hun vrijwillige inzet kleur brengen in het leven
van velen… en door hun inzet onze samenleving in beweging brengen.
Beweging.net Bree trakteert iedereen, die op de één of andere manier inzet betoont voor zijn naaste
of vereniging, op een “goei pint”.
Dus, beste vrijwilliger, je bent welkom op:

vrijdag 4 maart om 20.00 uur in het vergaderlokaal van de Dekenij, Grauwe Torenwal 9b - Bree

