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Dag, 
 
Het jaar loopt stilletjes aan naar zijn einde. Straks 
vieren er kerstmis en Nieuwjaar, sturen we kaartjes 
met voorgedrukte, oh, zo´n goed bedoelde wensen. 
En daarmee is meestal de kous af en leven we 
verder in dezelfde dagelijkse sleur. 
Nochtans biedt deze periode van de advent, de tijd, 
de sfeer om te bezinnen. De tijd, om wat aan 
zelfkritiek te doen. 
Voortdurend hebben we te doen met geweld: 
aanslagen, invallen, overvallen… het geweld dat de 
crisis vele mensen aandoet en maakt dat steeds 
meer mensen in de koude komen te staan of moeite 
hebben om “de eindjes aan mekaar te knopen”. 
Zelf zijn we geen geweldplegers, althans niet wat 
fysiek geweld betreft. Maar misschien kwetsen we 
anderen met onze radde tong, of onze onver-
schilligheid in de directe omgeving. Nochtans 
kunnen we helpen door begrip op te brengen voor 
hun opvattingen, hun situatie, door tijd voor hen te 
maken: het simpele schouderklopje kan zoveel 
deugd doen. 
Hopelijk leggen we met kerstmis het accent niet op 
het feesten. Kerstmis is eigenlijk het feest van de 
eenvoud, geweldloosheid en vrede. 
Waar wij in eenvoud en respect voor elkaar kunnen 
leven, daar bouwen wij aan de vrede. 
Daarom deze boodschap om af te sluiten: geen 
dure geschenken, maar kleine attenties, recht uit 
het hart, maken het meest vreugde. 

Etienne. 
 

A c t i v i t e i t e n 
 

Vrijdag 02 december, 19.30 
Trefmoment 

Onze kaj maakt deel uit van het ACW. Vanavond 
organiseert het ACW een trefmoment voor de 
leiding van alle organisaties die bij haar zijn 
aangesloten. Op uitnodiging van het ACW komt de 
leiding van al deze organisaties in Bree samen in 
ons lokaal. Dat betekent dat er vanavond geen 
ledenactiviteit is. 
 

Zondag 04 december, 14.00 
IJs- kersttaartenverkoop... 

Deze namiddag doen we oproep aan alle Bengels 
en Kajotters om een handje mee te helpen met onze 
jaarlijkse kerst ijstaartenactie. Van 14.00 tot 16.00 

uur zullen we dan huis aan huis aankloppen om onze 
super lekkere kerst-ijstaart te verkopen. 
Een kerstijstaart kost 7 euro (vooraf te betalen). Onze 
taarten zijn niet in de winkel te verkrijgen en we 
hopen dat heel wat ouders, vrienden en 
sympathisanten 
bij ons een 
heerlijke taart 
voor de komende 
feestdagen kopen. 
Op 17 december 
worden de kerst-
ijstaarten aan huis 
bezorgd. 
Informeer alvast in je buurt of naaste verwanten, 
misschien willen ook zij met de komende feest-
dagen wat lekkers op tafel. 
Dus beste (B)engels en kajotters, iedereen op post! 
 

Vrijdag 09 december, 19.30 
Kerstsfeer in “eigen”huis… 

De kerstsfeer mag in ons lokaal niet ontbreken. 
Vanavond plaatsen we onze kerstboom en dat gaat 
gepaard met een aangepaste activiteit zodat ook ons 
lokaal in een aangename sfeer wordt onderge-
dompeld. 
Als je toevallig nog een slingertje of kerstbol op 
overschot hebt, dan mag je dat altijd meebrengen. 
 

Vrijdag 16 december, 19.30 
Avondje sporthal… 

De sportievelingen mogen vandaag hun hartje nog 
een keertje ophalen. Zij kunnen zich helemaal 
uitleven in de sporthal van Bree. Samenkomst aan 
het lokaal om 19.30 ofwel aan de sporthal om 
19.45uur. Zorg voor sportieve kledij en aangepast 
schoeisel... en leef je helemaal uit! 
 

Zaterdag 17 december, 10.30 uur 
Aan huis bezorgen van onze ijstaarten 

Deze voormiddag gaan we onze kerst- ijstaarten bij 
de mensen aan huis bezorgen. Iedereen op post! Wie 
nog geen ijstaart heeft gekocht, geeft u maar een 
seintje: tot 06 december kan een ieder die het wenst 
nog een heerlijke kerst-ijstaart bij ons kopen ( 7 
euro).   
 

Zaterdag 24 december, 20.30 uur 
Kerstfeest 

Kerstavond… samenkomst in ons lokaal. 
Vanavond nemen we deel aan de eucharistieviering 



Op de parochie. We komen samen in ons lokaal om 
20.30 uur en gaan dan samen naar de kerstviering 
in de kerk. 
Na de mis nodigen wij iedereen uit om een 
worstenbroodje te komen eten in het lokaal. Zorg 
dat je er ook weer bij bent, zodat we iedereen een 
vrolijke kerst kunnen toe wensen. 
Iedereen is welkom. 
 

Vrijdag 06 januari, 19.30 
Nieuwjaarsreceptie. 

Een mooie traditie, waarbij we terugblikken op wat 
is geweest en het glas heffen op wat komen gaat… 
Zorg dat je erbij bent want dit is dé gelegenheid bij 
uitstek om de vriendschapsbanden extra in de verf 
te zetten. 
 
Om nu reeds te noteren: 

 

Zaterdag 28 januari… 
Kaas- en wijnavondje! 

Op de laatste zaterdag van 
januari organiseren wij ons 
jaarlijks kaas- en wijnavondje 
in ons lokaal. 
Ieder jaar opnieuw zien we 

dat vele ouders, vrienden en sympathisanten 
aanwezig zijn om te genieten van de sfeer en het 

gezellige samenzijn en natuurlijk ook van onze 
uitgebreide kaastafel en drankkaart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Onze (B)engels… 
 
Op zondag 04 december vragen we dat ook onze (B)engels meehelpen met 
onze jaarlijkse kerst- ijstaartenactie. 
Van 14.00 tot 16.00 uur zullen we dan op pad gaan om onze heerlijke 
kerstijstaart te verkopen. 
Zondag 18 december voorzien we een gezellige knutselactiviteit in ons lokaal. 
Als het echt mooi weer is, dan doen we misschien ook nog enkele 
buitenspelen. 

Zondag 01 januari is er geen activiteit. 
Zondag 15 januari gaan we weer naar Kinderstad in Heerlen.  
Voor de kinderen die met ons meegaan: we vertrekken aan ons lokaal om 11.00 uur. Iedereen die meegaat 
moet boterhammetjes meenemen. We komen terug omstreeks 18.00 uur.  
Jullie krijgen van ons een inschrijfblaadje dat uiterlijk op 06 januari moet worden terug bezorgd. 
Met deze activiteit bieden we een mooie afsluiter voor 2011 en een evenzo mooie startactiviteit voor 2012. 
Let wel: inschrijven vooraf is absoluut noodzakelijk.  
 
 

  

Samenstelling leidersploeg 
 

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49           -  089 462971 
Essers Stefan, Teelestraat 21           -  089 865791 
Fiten Bart, Watertorenstraat 2              - 089 4726 89 
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95         - 0473 321439 
Meyssen Cliff, Kipdorpstraat 14 A       - 089 471138 
Schouteden Rod, Weegbreestraat 8       - 089 473788 
Vrancken Stef, Watertorenstraat 19      - 089 461315 
 

Proost: 
Clijsters René, Vaesstraat 10              - 089 463450 

De verjaardag(en) van deze maand: 
 

Etienne Cordeel: 10 december 
Bart Fiten: 22 december 

 

Van harte gefeliciteerd 

Om te weten… 
 

Graag willen wij iedereen bedanken die bij ons een ijstaart voor de komende feestdagen heeft besteld. 
Mocht u toevallig niet thuis zijn geweest tijdens “onze ronde”, geen nood: in dat geval kan u uw 
bestelling nog doorgeven tot 6 december bij iemand van de leiding. 

Op zaterdag 17 december, vanaf 10.30 uur: 
Aan huis bezorgen van de ijstaarten 

Hopelijk kan u daar een beetje rekening mee houden en is er iemand thuis tussen 10.30 uur en 13.00 uur. 
Van harte dank voor uw steun en medewerking 
 

 

Gezien de feestdagen verschijnt ons volgende 
krantje in de tweede week van januari.  
Vergis je dus niet en mis de eerste activiteit van 
het nieuwe jaar niet! 
Tot dan! 


