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Dag …
De tijd van overpeinzingen breekt aan.
Het jaar loopt af… 2015 wordt geëvalueerd en een
balans wordt opgemaakt. Ik vrees een beetje dat 2015
ons geen bonussaldo zal opleveren. Het klinkt
misschien wat zakelijk, maar daar heb ik het niet over.
Ik heb het over het “menselijke” van onze
samenleving, als kaart en kompas van ons welzijn, ons
welbevinden.
Dit facet van ons leven mag ook eens geëvalueerd. In
deze wereld van ICT, sneller-dan-snel, en nóg méér,
lijkt alles en nog wat gecompliceerder te worden als
nooit voorheen. Daarbovenop komt nog een scheut
geweld, zo hard dat het nauwelijks nog vatbaar is, laat
staan dat we de zin ervan ooit zullen begrijpen. Het
lijkt alsof we verdwaald- en in een dwaze wereld
terecht komen. Het optimisme waarmee we 2015 zijn
begonnen lijkt afgestompt. Na de destructieve terreur,
nauwelijks enkele weken geleden, lijkt het alsof onze
samenleving in een stadium van kompostvorming
terecht is gekomen. De frisheid is zoek. Mijn visie op
het leven is van een totaal andere orde: die gaat over
vriendschap en verbondenheid, dragen en gedragen
worden, liefde en gedeelde pijn, warmte en samen
léven met respect voor elkaar en de anderen… Immers:
het leven biedt toch zoveel meer!
Al weegt het soms ook zwaar of al is het soms
hinderlijk, toch moeten we ons blijven inspannen om,
telkens wanneer dat nodig is, nieuwe wegen in te slaan.
Misschien is deze kerstmaand wel geschikt om op zoek
te gaan naar het Licht, en de vlam te steken aan de
gedoofde kaars van iedereen die verdwaald op een
zijspoor staat.
Ik kijk uit naar het komende Kerstmis, vanuit de
overtuiging dat die “Geloof, Hoop en Liefde” doet
herontdekken.
Aan iedereen een prettig jaareinde en tot in 2016.
Cet.

ACTIVITEITEN
Ook deze maand hebben we weer een mooi aanbod
voor jullie op het programma staan:
Vrijdag 04 december, 19.30 uur:
Dag Sinterklaasje
Hoge gasten op bezoek met een zak vol verrassende
activiteiten.

Vrijdag 11 december 19.30 uur:
Film- quiz
Als echte wereld sterren staan we vandaag zelf voor
de camera: jij kent de film, iedereen kent de film
maar ken je de film wel echt?
Vrijdag 18 december 19.30 uur
Wat klein is wordt nu groot
Anders dan anders maar dan in het groot… het zal
even wennen worden…
Zaterdag 19 december, 10.30 uur
Kerst- ijstaarten actie…
Vandaag gaan we alle bestelde kerst-ijstaarten aan
huis bezorgen. Alle leden worden verzocht om een
handje mee te helpen.
Voor wie nog geen ijstaart heeft besteld: tot 10
december kan je voor 7 euro een kerst-ijstaart
bestellen bij de leiding.
Donderdag 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 ksa-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.

Vrijdag 25 december en vrijdag 01 januari…
Géén activiteit
Omwille van de feestdagen is er in de eerste week
van januari géén kalender.
Noteer alvast:
Vrijdag 08 januari, 19.30 uur:
Nieuwjaarsreceptie
We komen samen om elkaar onze beste wensen te
vertellen en de goede voornemens van de anderen te
weten te komen. Wij zorgen voor drank, hapjes, een
streepje muziek… en wat nodig is om er een fijne
avond van te maken.

Verjaardagen in december:
10 december: Etienne Cordeel
17 december: Martha Raemen
22 december: Nathan Steiners
26 december: Lobke Ringoet
Wij wensen iedereen een fijne verjaardag toe!

Om nu reeds te noteren:
Zaterdag 30 januari, vanaf 18.00 uur:

Kaas- en wijnavondje…
Sinds 1992 organiseren we telkens op de laatste
zaterdag van januari onze gezellige en aangename
kaas en wijnavondje in ons lokaal.

Zondag 13 december, 14.00 uur:
Filmnamiddag
Onze leiding zit midden in de examen en daarom
passen wij vandaag onze activiteiten een beetje aan
met een leuke filmnamiddag in ons lokaal.
Zondag 27 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 10 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. Om deel te nemen aan deze
activiteit vragen wij een bijdrage van 5 euro.
Let wel: om mee te gaan moet je vooraf inschrijven.
Onze leden krijgen eerstdaags een inschrijfformuliertje. Inschrijven ten laatste op 27 december.
Niet vergeten!
om te weten…
Graag willen wij iedereen bedanken die bij ons
een ijstaart voor de feestdagen heeft besteld.
Indien u toevallig niet thuis was tijdens “onze
ronde”, dan kan u uw bestelling nog doorgeven
tot 10 december bij iemand van de leiding.

Op zaterdag 19 december,
vanaf 10.30 uur:
Aan huis bezorgen van de
ijstaarten
Gelieve daar rekening mee te houden zodat er
iemand thuis is tussen 10.30 uur en 13.00 uur.
Waarvoor dank.

Iedereen is van harte welkom!
Kaarten in voorverkoop (januari) bij onze leiding.
Prijs: kinderen tot 12 jaar = leeftijd is €
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.
Samenstelling leidersploeg
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49
- 089 462971
Essers Stefan, Kanaallaan 41.1.1
- 0497 933694
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95
- 0473 321439
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
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen - 011 794186
Proost:
Clijsters René, Vaesstraat 10
- 089 463450

Onze leidersploeg wordt binnenkort uitgebreid.
Meer daarover in ons krantje van januari.

Kijk naar de regenboog
een teken van hoop.
Na de regen, zoals de tranen,
glimlacht achter de wolken de zon,
zeker in deze tijd van crisis en zorgen.
Heb vertrouwen in de dag van morgen,
in het nieuwe jaar 2016.
Dat wensen wij iedereen toe.
Met een warme groet,
Leiding kaj-ksa Vostert.

Iedereen fijne feestdagen toegewenst!

