ACTIVITEITENKRANT
december 2012
Dag lezer,
De advent is altijd winter. Dan begint
er bij de mensen iets te branden in de
vuurhaard van hun woning, in het
schuiloord van hun hart, dat ze warm
maakt van verlangen om zo goed als
God te zijn.
Wintertijd is tijd van wachten tot de ijzige koude
nachten openbreken voor het licht en het wonder dat
met kerstnacht in een schrale kribbe ligt, ons weer
zacht maakt en bereid om vrede te herstellen.
De komende weken voor Kerstmis doet die hoop en
dat verlangen groeien, want uit de geboorte van Jezus
mogen we weer nieuwe hoop putten.
Kerstmis… een nieuw begin. Ik wens dat al onze
goede voornemens van Kerstmis nauwelijks één week
later in onze nieuwjaarswensen worden bevestigd.
Namens leiding en leden wens ik iedereen dan ook
fijne feestdagen, een zalige kersttijd en een hoopvol
nieuw jaar toe.
Van harte.
Etienne

Activiteiten
Vrijdag 07 december, 19.00
Kerstsfeer in ons lokaal…
Maar eerst gaan we nog even onze kerst-ijstaarten
verkopen: omdat we zondag niet alles hebben kunnen
doen, gaan we nu nog even een uurtje verder met onze
verkoopactie. We rekenen op jouw medewerking. Let
wel: we komen om 19.00 uur samen aan het lokaal.
Daarna plaatsen we de kerstboom en andere kerstversiering zodat ook ons lokaal in een aangename
sfeer wordt ondergedompeld.
Als je toevallig nog een slingertje of kerstbol op
overschot hebt, dan mag je dat altijd meebrengen.
Vrijdag 14 december, 19.30
Open lokaal
Dit wordt een avondje van gezellig keuvelen en
kletsen, als vrienden onder elkaar een beetje
snuisteren over al datgene wat we aan belevenissen
aan elkaar te vertellen hebben. Maar… trek vanavond
warme kledij aan: als het weer het een beetje toelaat,
dan organiseren we buiten aan ons lokaal een gezellig
kampvuur.
Vrijdag 21 december: Geen activiteit
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Zaterdag 22 december, 10 uur
Kerst- ijstaarten aan huis bezorgen
Vele handen maken het werk licht. Deze voormiddag
gaan we alle kerst-ijstaarten bij de mensen aan huis
afleveren. Alle hulp is welkom!
Maandag 24 december, 20.30 uur
Kerstmis.
We komen samen in ons lokaal en dan gaan we met
z´n allen naar de kerstviering. Deze activiteit geldt
voor alle leden, dus ook de (B)engels. Na de viering
in de kerk komen we terug samen in ons lokaal waar
wij, naar jaarlijkse traditie, trakteren op een lekker
worstenbroodje en warme chocomelk.
Ouden van dagen of mensen die slecht te been zijn en
ook graag naar de kerstviering gaan die worden op
eenvoudig verzoek thuis opgehaald en nadien terug
naar huis gebracht.
Vrijdag 28 december 19.30
Filmavond in ons lokaal
Een mooie familiefilm en een gezellig samenzijn, dat
zijn de ingrediënten voor deze avond.
Vrijdag 04 januari,19.30 uur
Nieuwjaarsreceptie.
Op de eerste vrijdag van het jaar organiseren wij ook
dit jaar onze nieuwjaarsreceptie. Alle leden (ook onze
(B)engels zijn hierop van harte welkom. Zeker
komen, want we hebben jullie veel te vertellen over
ons komende werkjaar!

Zondag 16 december, 14.00 uur
Deze namiddag gaan we zelf kerstkaarten ontwerpen
en maken we ook een mooie collage of
“muurschildering” voor in ons lokaal.
Zondag 06 januari:
Vandaag is er géén activiteit !
Zondag 13 januari, 11.00 uur
Kinderstad
Naar jaarlijkse gewoonte nemen we jullie mee naar
Kinderstad te Heerlen: het grootste en mooiste
overdekte speelterrein uit de regio. Als je meegaat
moet je drinken en boterhammetjes meenemen voor
de hele dag. We vertrekken om 11.00 uur en komen
´s avonds, omstreeks 18.00 uur terug.

Goed om te weten:
Denk eraan dat op deze kalender ook de eerste
activiteiten van het nieuwe jaar staan vermeld.
De kalender van januari zal pas op 8 of 9 januari in je
brievenbus vallen.
Vergeet dus onze nieuwjaarsreceptie op 04/01 niet!

verjaardag(en) van deze maand:
05 december Iven Joni
10 december Etienne Cordeel
Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Steun de campagneboodschap van Welzijnszorg

Samenstelling leidersploeg
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49
- 089 462971
Essers Stefan, Teelestraat 21
- 089 865791
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95
- 0473 321439
Renckens Barbara, Grote Baan 57 - 0474 863756
Schouteden Rod, Weegbreestraat 8 - 089 473788
Vrancken Stef, Watertorenstraat 19 - 089 461315
Proost:
Clijsters René, Vaesstraat 10

- 089 463450

Iedereen hoopt op een warme oude dag maar 1 op
5 ouderen wordt geraakt door armoede. Dagelijks
vechten ze om de eindjes aan elkaar te knopen…
vaak vele jaren lang. Ze worden uitgesloten van
de meest noodzakelijke basisbehoeften en zijn
enorm kwetsbaar. Armoede is onaanvaardbaar,
ook voor elke zestigplusser. Daarom voert
Welzijnszorg, samen met Welzijnsschakels en
OKRA, campagne.

Op kamp met de kaj.
Op de eerste ledenvergadering die we hebben gehouden na ons kamp van dit jaar, heeft iedereen gezegd dat hij
of zij ons verblijf in de Ardennen kei geweldig vond.
Op jullie verzoek zijn we een nieuwe kampplaats gaan zoeken voor het volgende jaar: aan de kust!
Ons volgende zomerkamp gaat door in Oostende, waar wij een heel mooi kamphuis hebben gevonden,
helemaal ingericht met alles erop en eraan… op nauwelijk 500 meter van het strand!
Noteer alvast de kampdatum: vertrek op zaterdag 27 juli, terugkomst op maandag 5 augustus.
In onze volgende maandkalender vertellen wij jullie meer over ons kampverblijf… iets om naar uit te kijken!

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 10 december bij iemand van de leiding.

Op zaterdag 22 december, vanaf 10.15 uur:
Aan huis bezorgen van de ijstaarten
Hopelijk kan u daar een beetje rekening mee houden en is er iemand thuis tussen 10.15 uur en 13.00 uur.
Van harte dank voor uw steun en medewerking

kaas en wijnavondje…
Op zaterdag 26 januari organiseren we opnieuw ons jaarlijkse kaas- en
wijnavondje. In de afgelopen jaren mochten we daarbij telkens op een zeer
grote belangstelling rekenen. Een tiental uitgelezen soorten kaas, een
festival voor de smaak… gepaard met een uitstekende wijn van goede
kwaliteit of een aangepaste drank naar keuze… en dat alles op een bedje
van aangenaam vertoeven in de gezelligheid van ons lokaal….
Iedereen is welkom, dus noteer alvast deze smaakvolle avond op uw
kalender: 26 januari vanaf 18.00 uur tot….

