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Ik heb gehoord
dat velen van jullie
op een wonder zitten te wachten,
het wonder, dat Ik, jullie God
de wereld zal redden.
Maar hoe zal Ik redden zonder jullie handen?
Hoe zal ik recht spreken zonder jullie stem?
Hoe zal Ik liefhebben zonder jullie hart?
Vanaf de zevende dag
heb Ik alles
uit mijn handen gegeven
heel Mijn schepping
en heel Mijn wondermacht.
Ik wacht op het wonder,
Niet jullie.

ACTIVITEITEN
We hebben alweer een hele hoop in petto voor jullie
deze maand…
Vrijdag 05 december, 19.00 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.
Zaterdag 6 december 17.00 uur:
Kerst- ijstaarten actie
Vandaag doen we verder met onze kersttaart-actie.
We vertrouwen erop dat alle leden (ksj +12 en kaj)

meewerken.
Denk erom dat we van 17.00 tot 19.00 uur rondgaan
Maandag 08 december 19.00 uur
Kerst- ijstaartenactie
Ook vanavond gaan we op pad om onze
overheerlijke kerst-ijstaarten te verkopen.
Dinsdag 09 december 19.00 uur
Kerst- ijstaartenactie
De laatste loodjes wegen het zwaarste. Vandaag is
het de laatste dag dat we onze kerst- ijstaarten gaan
verkopen. We rekenen erop dat zoveel mogelijk
leden aan onze actie meedoen.
En… we hopen dat heel veel mensen op onze
parochie ons zo een geweldig lekkere taart afkopen.
Waarvoor dank.
Ook vanavond gaan we op pad om onze
overheerlijke kerst-ijstaarten te verkopen.
Vrijdag 12 december, 19.30 uur
Chipszakvoetbal…
De sportievelingen onder ons mogen zich deze
avond nog eens uitleven.
Vrijdag 19 december, 19.30 uur
Ons lokaal in kerstsfeer
We voorzien in een leuk ontspannend moment en
daarna gaan we ons lokaal versieren zodat we weer
helemaal in de kerstsfeer komen. Wie toevallig nog
wat kerstballen of andere aangepaste versiering
over heeft mag dat altijd meebrengen.
Zaterdag 20 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.
Na de kerstviering komen we terug samen in ons
lokaal waar wij, naar jaarlijkse traditie, iedereen
trakteren op een lekker worstenbroodje, een kopje
koffie of warme chocomelk.

Aan iedereen…
Onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar !

Vrijdag 27 december en vrijdag 02 januari…
Géén activiteit

Om nu reeds te noteren:
Zaterdag 31 januari, vanaf 18.00 uur:

Verjaardagen in december:
05 december: Iven Joni
10 december: Etienne Cordeel
26 december: Lobke Ringoet
Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe!
Vrijdag 09 januari, 19.30 uur:
Nieuwjaarsreceptie
Is het nieuwe jaar begonnen? Dan komen we samen
om elkaar de beste wensen te verkondigen en de
goede voornemens van de anderen te weten te
komen. Wij zorgen voor drank, hapjes muziek en
een verrassing. Het enige wat jullie moeten doen, is
je beste kleren aantrekken en komen!!

Kaas- en wijnavondje
Sinds 1992 organiseren we telkens op de laatste
zaterdag van januari een gezellig en aangenaam
kaas en wijnavondje in ons lokaal.
Graag nodigen we alle ouders, vrienden en
kennissen uit om hieraan deel te nemen.
Iedereen is welkom.
Kaarten in voorverkoop bij leiding en leden van ons
oudercomiteit.
Prijs: leden en kinderen tot 12 jaar = € 10,=
Volwassenen = € 12,=
De opbrengst van deze avond is bestemd voor de
verwarming en het onderhoud van ons lokaal.
Wij rekenen ook nu weer op uw aanwezigheid.
Waarvoor dank.

om te weten…
Zondag 14 december, 14.00 uur:

Hazernrace
Langoor, ons speedkonijn is best wel snel. Maar is
hij ook slim genoeg om onze (B)engels te vlug af te
zijn?
Zondag 28 december, 14.00 uur:
Kerstfeestje voor onze (B)engels
Je leest het goed: samen met jullie gaan we een
gezellig kerstfeestje bouwen met leuke spelletjes en
lekker eten…
Zondag 11 januari, van 11.00 uur tot 18.00 uur
Naar Kinderstad !
Het is een goede traditie geworden dat we de eerste
activiteit van het jaar met onze (B)engels naar
kinderstad gaan. Deelnemen aan deze activiteit is
helemaal gratis, maar: je moet wel van tevoren
inschrijven!
Onze
leden
krijgen
eerstdaags
een
inschrijfformuliertje. Inschrijven ten laatste op 28
december. Niet vergeten!
Samenstelling leidersploeg
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49
- 089 462971
Essers Stefan, Teelestraat 21
- 0497 933694
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95
- 0473 321439
Renckens Barbara, Grote Baan 57 - Ellikom
Schouteden Rod, Weegbreestraat 8
- 089 473788
Vrancken Stef, Watertorenstraat 19
- 089 461315
Meewerkend leiding
Erna Dorien, Berkenlaan 32
- 089 465467
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22
- 089 472250
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50 - 089 467696
Proost:
Clijsters René, Vaesstraat 10

- 089 463450

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”, dan kan u uw bestelling nog
doorgeven tot 10 december bij iemand van de
leiding.

Op zaterdag 20 december,
vanaf 10.30 uur:
Aan huis bezorgen van de
ijstaarten
Hopelijk kunt u daar een beetje rekening mee
houden en is er iemand thuis tussen 10.30 uur en
13.00 uur.
Waarvoor dank.

Op kamp met ksj-kaj Vostert.
Van 23 juli tot 01 augustus 2015 gaan we met onze
leden ksj-kaj op kamp naar de streek van de
Vogezen in Frankrijk.
Op dit ogenblik kunnen geen leden meer
inschrijven en zullen we zelfs leden moeten
weigeren, tenzij we voldoende vervoer kunnen
regelen. Wie nog inschrijft voor het kamp komt dus
op een wachtlijst staan en kan pas mee als er
iemand afvalt of als we erin slagen voldoende
vervoer te organiseren.
We adviseren iedereen om maandelijks te sparen
voor het kamp, dat kan op: kampeerkas kaj-vostert,
rekening nr.: BE78 8333 0797 7286

Iedereen fijne feestdagen toegewenst!

