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Dank je wel… 
 

Voor uw huisje diep in mij, 
voor mijn vriendje aan mijn zij, 
voor mijn mama, papa fijn,  
die heel goed voor mij zijn. 

 

Voor degene in de klas, 
die zo blij en vriendelijk was, 
voor de mensen allemaal, 
dank… U houdt hen saam. 

 

voor het licht dat in ons leeft, 
voor het brood dat sterkte geeft, 
voor de wijn die lekker smaakt 
en van mensen vrienden maakt. 

 

Dank je lieve God,  
Voor alle twee mijn oren. 
Ik hoor vogeltjes fluiten 
en vind muziek heel fijn. 
Ik hoor ook lieve woorden,  
van mama, papa en andere mensen. 
Ik hoor ook de verhalen uit de Bijbel. 
Dank je, lieve God, 
dat ik alles mag horen. 

 

Dank U voor het mooie (kerst)feest, 
dank U, Heer, ’t is goed geweest. 
Dank U mensen allemaal, dank U, 
dank U duizend maal. 
 

(liedje voor kinderen) 
 

A c t i v i t e i t e n kaj-ksj 
 

Zondag 01 december 14.00 uur: 
Kerst- ijstaarten actie 

Naar jaarlijkse gewoonte roepen we iedereen op 
om mee te werken aan onze kerst- ijstaart 
verkoop op de parochie. Onze ijstaarten kosten 7 
euro en daarvoor krijg je een overheerlijk dessert 
op tafel tijdens de feestdagen. 
Alle leden van ksj- kaj vragen we om een handje 
te helpen. 
 

Vrijdag 6 december 19.00 uur: 
Kerst- ijstaarten actie 

Vanavond doen we verder met onze ijstaartactie. 
We vertrouwen erop dat alle leden (ksj+12 en 
kaj) hieraan zullen meewerken. Denk erom dat 
we een half uurtje vroeger, dus om 19.00 uur 
beginnen 

 

Vrijdag 13 december 19.30 uur 
Fakkeltocht 

Vorige maand hebben we eigenhandig fakkels 
gemaakt. Een leuke activiteit, die we vandaag 
bezegelen met een mooie fakkeltocht. Zorg voor 
warme kledij, liefst niet je beste (je weet maar nooit) 
en stap met ons mee. 
 

Vrijdag20 december, 19.30 uur 
Sneeuwman maken… 

De titel spreekt voor zich: we gaan een sneeuwman 
maken. Simpel, toch!? 
Na afloop brengen we ons lokaal in kerstsfeer! 
Wie nog kerstmateriaal heeft, mag dat meebrengen. 
 

Zaterdag 21 december, 10.30 uur 
Kerst- ijstaarten actie… 

Vandaag gaan we alle bestelde kerst-ijstaarten aan 
huis bezorgen. Iedereen wordt verzocht om een 
handje mee te helpen. 
 

Dinsdag 24 december 20.30 uur 
Kerstavond 

We komen samen in ons lokaal en dan gaan we met 
z´n allen naar de kerstviering. Deze activiteit geldt 
voor alle leden ksj-kaj en ook voor onze speelvogels 
van 10 - 12 jaar. 
Na de kerstviering komen we terug samen in ons 
lokaal waar wij, naar jaarlijkse traditie, iedereen 
trakteren op een lekker worstenbroodje en warme 
chocomelk. 
 

Vrijdag 27 december … Géén activiteit 
 

Vrijdag 03 januari 19.30 uur 
Nieuwjaarsreceptie 

Onze nieuwjaarsreceptie is bedoeld voor onze leden 
van ksj (+12) en kaj. 
 

Vrijdag 10 januari 19.30 uur 
Sportavond. 

Stramme spieren maken we vanavond een beetje 
losser in de Breese sporthal. Samenkomst aan het 
lokaal met de fiets! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  - Ellikom  
Schouteden Rod, Weegbreestraat 8    -   089 473788 
Vrancken Stef, Watertorenstraat 19    -   089 461315 
 

Proost: 
Clijsters René, Vaesstraat 10          - 089 463450 
 



 
 
 
 
 
Lidgeld… 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Als wij het hebben over onze (B)engels, dan betreft het onze jongste ledengroep in de leeftijd van zes, tot 
en met negen jaar. 
 

Voor de kinderen in de leeftijdsgroep van tien tot twaalf 
jaar hebben we sinds enige tijd een afzonderlijke werking 
opgestart, aangepast hun leeftijd. De ervaring leert dat 
onze speelvogels dit erg waarderen. 
 

Activiteiten telkens van 14.00 tot 16.00 uur 
Zondag 01 december: Onze (B)engels krijgen vandaag een 
    bijzondere uitdaging: “binnen de minuut” staat 
    bol van fratsen en te gekke “doe dingen” 
 

Onze speelvogels gaan mee op pad met onze     
jaarlijkse kerst-ijstaartenactie. Ook zij rekenen op  
uw steun! 

 

Zondag 15 december: voor alle kinderen (B)engels en speelvogels: filmnamiddag in ons lokaal. 
 

Zondag 29 december: géén activiteit! 
 

Zondag 12 januari: Vandaag gaan we met alle kinderen naar Kinderstad in Heerlen. Alle kinderen krijgen  
    hiervoor nog een apart inschrijfstrookje 
 

Op kamp met ksj-kaj Vostert. 
 

Van 01 tot 10 augustus 2014 gaan we met onze speelvogels en leden ksj-kaj op kamp.  
We hebben een kei sjieke kampplaats gevonden in het stadje Comblain au Pont, in de provincie Luik, met 
een beetje minder luxe, maar wél een kampverblijf met alles erop en eraan, gelegen midden de natuur met 
alle ruimte om te spelen, te ravotten en te avonturen… 
In onze volgende maandkalender vertellen wij jullie meer over ons kampverblijf… iets om naar uit te 
kijken! 
Voor onze (B)engels organiseren we volgend jaar een klein kamp, dit 
gedurende een weekend en nog voor de grote vakantie. Maar daarover krijgt 
u nog bericht. 
 

Om aan te denken: 
Noteer dat onze kalender van januari pas op 8 of 9 januari in je brievenbus 
zal vallen. 
 

Noteer ook zaterdag 25 januari, vanaf 18.00 uur: ons jaarlijks kaas- en 
wijnavondje. Iedereen is van harte welkom! 

Om te weten. 
 

Naar jaarlijkse gewoonte komen onze leden ook nu 
weer -tussen 1 en 6 december- bij u aankloppen met 
het verzoek om een kerst- ijstaart van ons af te 
kopen, voor de prijs van 7 euro/stuk. 
 

Met uw aankoop van onze ijstaart draagt u een 
steentje bij aan onze werkingskosten en maakt u het 
mogelijk dat, iedere maand opnieuw, deze leuke 
activiteitenkalender daadwerkelijk kan worden 
uitgevoerd. 
 

Mocht u toevallig niet thuis zijn tijdens “onze 
ronde”, dan kan u uw bestelling nog doorgeven tot 
08 december bij iemand van de leiding. 
 

Onze kersttaarten worden op 21 december tussen 
10.30 uur en 12.30 uur bij u aan huis geleverd. 

Verjaardagen in december: 
 

05 december: Iven Joni 
10 december: Etienne Cordeel 

 

Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe! 
 


