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Dag,
“Met de stenen die hem verhinderen om moeiteloos
verder te gaan, bouwt de optimist een trap die leidt
naar het succes”.
Deze zin stond op mijn spreukenkalender, de eerste
dag van het nieuwe jaar. Toen ik dat las vond ik het
aanvankelijk een leuk gezegde. Nadien zat ik
daarover na te denken. Men kon geen betere
aanmoediging geven om het nieuwe jaar aan te
vangen. Maar het gezegde heeft mij evenzeer doen
nadenken over wat voorbij is. Het jaar 2011
namelijk. Stenen waren er inderdaad genoeg
waarover wij struikelen konden. Zo gezellig was
het voorbije jaar nu ook weer niet. Als je naar het
TV-nieuws keek of de krant las, was je verre van
aangenaam verrast over de berichtgeving.
Oorlogen,
rampen,
hongersnood…
de
struikelstenen in het groot en héél ver van ons
verwijdert. Daarom hinderen ze ons niet veel. Wij
worden er eventjes stil van, vinden het erg en
vergeten alles zo snel mogelijk. Wij willen niet dat
ons geweten te sterk wordt aangesproken. Het zou
ons eens onrustig kunnen maken.
Maar dan waren er ook struikelstenen – ze lagen
soms onzichtbaar op de weg, maar je kon er je
beslist aan bezeren – van de dagelijkse
moeilijkheden. Je bedoelde het werkelijk goed en
toch werd je verkeerd begrepen. Je hebt moeten
optornen tegen leugens, de praatjes en de
achterklap. Men heeft je verweten en aangeklaagd
voor feiten, waar je van dicht noch ver bij
betrokken was. Je hebt je hand gereikt en de ander
hield ze stevig in zijn broekzak en keek de andere
kant uit. En… en… en. Er ligt zoveel op de weg
naar onze toekomst. Een pessimist loopt zich op
alle hindernissen te pletter, ziet geen ommetje
mogelijk om er rustig aan voorbij te komen. Een
optimist ziet ook die hindernissen op zich afkomen,
bezeert zich af en toe, maar likt de wonden. Hij ziet
dat er naast de weg ook bloemen staan, dat er vele
wegen zijn en dat men herbeginnen kan.
Optimisme kan wel worden gedempt, maar nooit
worden uitgedoofd. Zal 2012 beter worden? Geen
mens kan dat voorspellen. Eén zekerheid bestaat:
IK kan beter worden in 2012.
Daarom wens ik: “Jij, optimist, bouw de trap naar
het succes op, met de stenen die je verhinderen
moeiteloos verder te gaan”.
Cet.

Activiteiten
Vrijdag 06 januari, 19.30
Nieuwjaarsreceptie
De eerste vrijdag van het jaar houden we steeds onze
nieuwjaarsreceptie. We vertellen dan over onze
goede voornemens en luisteren heel graag naar die
van jou!

Vrijdag 13 januari, 19.30
Zwemplezier
Vanavond staat een avondje zwemplezier op het
programma. In de IJzeren Man te Weert maken we er
een spetterende avond van. Niet vergeten mee te
brengen: 3 euro, je zwembroek, afdroogdinges,
enne… zwembandje??
Vrijdag 20 januari, 19.30
Binnen de minuut…
Je wordt geconfronteerd met de gekste opdrachten en
wij verwachten van je dat je dit binnen de minuut tot
een goed einde brengt. Wat denk je, zal het lukken?
Zaterdag 28 januari, vanaf 18.00 uur
Kaas- en wijnavondje.
Meer hierover lees je op de andere kant. Maar we
hopen alvast op uw aanwezigheid te mogen rekenen.

Zondag 15 januari, 11.00 uur
Met de (B)engels naar Kinderstad Heerlen.
Alle (B)engels die hebben ingeschreven voor deze
activiteit verwachten we tijdig aan ons lokaal. We
vertrekken om 11.00 uur. Onze terugkomst is
voorzien omstreeks 18.15uur. Vergeet niet om een
lunchpakket (eten en drinken) voor de hele dag mee
te nemen)
Zondag 29 januari, 14.00 uur
Zwemplezier met onze (B)engels
Nodig: 3 euro, je zwemspulletjes en heel veel
goesting om lekker nat te worden. We zijn terug
omstreeks 17.00 uur.

KAJ NODIGT UIT …
Onze jaarlijkse Kaas- & Wijnavond komt
er weer aan: op zaterdag 28 januari kan
je opnieuw volop genieten van de beste
kazen, vergezeld van een goede wijn of
aangepaste drank naar keuze, en dat in
ons supergezellige kaj- lokaal.
Deze traditie op de laatste zaterdag van
januari is steevast het begrip voor gezellig vertoeven onder familie, vrienden en
kennissen rondom een rijkelijk assortiment van kazen, met een goed glaasje
wijn of aangepaste drank.
De opbrengst van deze avond wordt
aangewend als bijdrage in de kosten van
onderhoud, verwarming en elektriciteit
van onze lokalen.
Om praktische redenen komen wij in de komende weken op huisbezoek (vóór 21 januari).
Mocht u toevallig afwezig zijn tijdens ons bezoek, dan kan u tot maandag 23 januari contact
opnemen met iemand van onze leiding om u alsnog in te schrijven voor deze gezellige avond.
Deelname volwassene is 12 euro
Leden kaj en Kinderen tot 12 jaar betalen 10 euro
Voor wie nog twijfelt: ons trefpunt van gezelligheid en amicaal vertoeven is gelegen achter de
parochiekerk. U bent van harte welkom vanaf 18.00 uur tot . . .
Hopelijk tot dan!

Samenstelling leidersploeg

verjaardag(en) van deze maand:

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

08 januari: Julie Den Hond
16 januari: Koen Eerlings
21 januari: Dirk Bonhomme
24 januari: Sibe v.d. Eynden
Leiding en leden wensen jullie een fijne
verjaardag toe!

We wensen jou
en hen die jou omringen
het allerbeste voor het nieuwe jaar
geluk in grote en in kleine dingen
maar bovenal: gelukkig met elkaar!

