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Volhouden. 
 

Een jonge dokter bracht zijn vakantie door in een klein 

dorpje ergens in Schotland. En aangezien er in zo een 

ogenschijnlijk levenloze gemeenschap niets denderends 

te beleven valt, verveelde hij zich na een paar dagen 

haast dodelijk.  

Hij wist niet wat aanvangen, hij wist evenmin waarheen.  

Toen kwam hij op het idee om een boek te schrijven. 

Wat doe je al niet om je tijd nuttig op te vullen, 

nietwaar?  

Hij had nog nooit een zinnig verhaaltje geschreven, wel 

opstellen en verhandelingen tijdens zijn schooltijd, maar 

dat biedt geen enkele garantie om een goed schrijver te 

zijn. Daarom had hij er ook alle moeite mee om enkele 

vellen vol te krabbelen. Op die manier hield hij zich een 

paar dagen aan de arbeid. Dan herlas hij wat hij 

geschreven had en vond het resultaat krankzinnig en je 

reinste onzin.  

Een beetje woedend op zichzelf gooide hij zijn papieren 

in de vuilnismand en trok er op uit voor een lange 

wandeling. Onderweg zag hij een boer die zwaar aan het 

werk was om een stukje moerasland te ontwateren om 

het op die manier vruchtbaar te maken.  

De beiden kwamen in gesprek en de dokter vertelde hem 

wat hij gedaan had. De boer knikte begrijpend en 

vertelde op zijn beurt hoe zijn vader jaren lang aan die 

moerassige grond hard werk had gepresteerd en hoe 

hijzelf nu ook al jaren daaraan bezig was. “En kijk,” zei 

de boer, “kijk eens om je heen. Die vele weilanden zijn 

het resultaat van ons werk.” 

Aan die woorden dacht de dokter dezelfde avond vaak 

terug en hij besloot verder te gaan met schrijven en 

herschrijven. 

Een paar maanden later kwam de eerste roman van A.J. 

Cronin - onze jonge dokter - van de pers. Dat boek werd 

in 19 talen omgezet en bereikte een oplage van 3 miljoen 

exemplaren. Was dat het gevolg van een simpel gesprek? 

Of lag het dadelijk succes van Cronin niet eerder in het 

feit dat hij ingezien had dat men iets kan bereiken alleen 

door een volgehouden doorzettingsvermogen? 

Veel te doen hebben en die arbeid ook afmaken is zoveel 

als zaaien en oogsten.  

Een landbouwer zal dit beeld best begrijpen. Als hij geen 

blijvende zorg besteedt aan het veld waar hij zaad 

gestrooid heeft en waar dat zaad kiemt en opgroeit en als 

hij het gewas niet verzorgt en naar wasdom leidt, kan hij 

onmogelijk een deftige oogst binnen halen. 

En ook dat moet hij doen, want anders rot de oogst op 

het veld. 

De komende vier weken voor Kerstmis zitten we in de 

advent. Is deze adventstijd niet de ideale tijd om eens 

over ons verhaaltje na te denken? 
cet. 

 

Vrijdag 01 december, 18.30 uur 

Jaarlijkse Kerst-ijstaartenactie 
Naar jaarlijkse traditie gaan we ook dit jaar van start met 

de verkoop van onze kerst-ijstaarten. We vragen onze 

leden om zoveel mogelijk aanwezig te zijn en mee te 

helpen. 

Vrijdag 08 december, 18.30 uur 

Jaarlijkse Kerst-ijstaartenactie 
Vandaag gaan we weer op ronde voor onze jaarlijkse 

ijstaartenverkoop. We hopen dat iedereen aanwezig kan 

zijn, zodat we alles gedaan krijgen op een avond. We 

komen samen aan het lokaal om 18:30.  (En wie weet 

volgt er nog een lekkere warme afsluiter!) 
 

Vrijdag 15 december, 19.30 uur 

Het grote kerstboomspel. 
Ho Ho Ho! Al spelend zetten we de kerstboom op. Neem 

al je vrolijkste kerstwensen en een kerstig humeur mee! 

Wie sneeuw op overschot heeft, mag die deze activiteit 

ook meenemen, om het hele plaatje feeërieker te maken. 

Ho Ho Ho! 
 

Vrijdag 22 december, 19.30 uur 

Levend ganzenbord 
Iedereen kent wel het klassieke spel ganzenbord. Dat 

spelen wij ook alleen net dat tikkeltje groter en echter. 

Iedereen kan winnen. En alles is mogelijk. 
 

Zaterdag 23 december, 11.00 uur 

IJstaarten aan huis leveren 
Deze voormiddag leveren we alle bestelde ijstaarten aan 

huis, zodat iedereen een heerlijk dessert in huis heeft 

voor de komende feestdagen. Alle hulp is welkom! 
 

Zondag 24 december, 20.30 uur 

Kerstavond 
Voor alle leden! Samenkomst in ons lokaal en dan gaan 

we met z´n allen naar de kerstviering (21.00 uur). Deze 

activiteit staat open voor iedereen. 

Na de kerstviering trakteren we iedereen, naar jaarlijkse 

traditie, in ons lokaal op een lekker worstenbroodje, een 

kopje koffie of warme chocomelk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITEITEN 

Verjaardagen in december: 
 

10 december: Etienne Cordeel 
22 december: Nathan Stienaers 
26 december: Lobke Ringoet 
28 december: Vaes Leandro 

 

Wij wensen iedereen een fijne verjaardag toe! 

 

 

 



Vrijdag 29 december… 

Géén activiteit! 
Opgelet: omwille van de feestdagen is er in de eerste 

week van januari géén krantje. 
 

Noteer alvast: 
 

Vrijdag 05 januari, 19.30 uur: 

Nieuwjaarsreceptie 

Voor al onze leden van ksa en kaj.  
 

kaj +18 
Zaterdag 09 december, 19.30 uur 

Winter bierdegustatie 
Vandaag nemen we enkele bieren stevig onder de loep. 

Wat is hun kleur? Wat proeven we precies? Je komt het 

vandaag allemaal te weten. 
 

Zondag 24 december, 20.30 uur 

Kerstavond 
Samenkomst in ons lokaal en dan gaan we met z´n allen 

naar de kerstviering (21.00 uur). Deze activiteit staat 

open voor iedereen. 

 
 
Onze (B)engels 

 

Zondag 10 december 

om 14.00 uur: 
 

Verrassings activiteit 
Wat de verrassing 

precies inhoud, dan gaan 

we natuurlijk niet vertellen. Maar we weten het zeker: je 

zult het beslist leuk vinden! 
 

Zondag 24 december 
 

Geen activiteit! 
Deze avond gaan we met iedereen die het wil naar de 

kerstviering in de kerk. Kinderen die wensen mee te 

doen zijn ook welkom. Na de viering in de kerk gaan we 

terug naar ons lokaal om daar een lekker worstenbroodje 

en warme chocomelk te smullen. Ook ouders en andere 

mensen uit de parochie zijn dan welkom. 

Omdat we ons lokaal moeten klaar zetten, kunnen we 

daarom deze namiddag géén activiteit organiseren. 

 

Zondag 07 januari  

om 11.00 uur: 

Met onze (B)engels naar Kinderstad. 
Elk jaar, op de eerste (B)engelsactiviteit in januari, 

organiseren wij een daguitstap naar Kinderstad in 

Heerlen. Kinderstad is de grootste overdekte speeltuin 

uit de regio en biedt een hele dag vol superveel plezier 

aan. Voor deze activiteit moet je vooraf inschrijven en 

dit ten laatste op 24 december. Na deze datum worden 

géén inschrijvingen meer aanvaard. Als deelname in de 

onkosten vragen we een bijdrage van 5 euro. Denk er 

aan om boterhammetjes en drinken mee te nemen voor 

de hele dag. Omstreeks 18.00 uur komen we terug thuis. 

Binnenkort krijg je van ons een inschrijfbriefje! 

Een aantal van onze leden gaat binnenkort op cursus en 
daarmee wordt onze leidingploeg stevig uitgebreid. We 
beginnen het nieuwe jaar dan met een vernieuwd 
enthousiasme en sprankelende nieuwe ideeën! 

 

Onze jaarlijkse kerst- ijstaarten 
actie 

In de eerste weken van 

december gaan we ook dit 

jaar weer deur aan deur 

om onze heerlijke kerst-

ijstaart voor de feest-

dagen aan te bieden.  
Onze ijstaarten kosten 7 euro/st. en daarvoor krijgt u een 

heerlijk dessert (6 – 8 personen) op tafel tijdens de 

komende feestdagen. Let wel: u dient uw ijstaart te 

betalen bij de bestelling. Onze kerst- ijstaarten worden 

op zaterdag 23 december tussen 11.00 en 12.30 uur aan 

huis geleverd. 

Hartelijk dank voor uw bestelling en uw medewerking. 
 

Om nu reeds te noteren: 
 

Zaterdag 27 januari, vanaf 18.00 uur: 

Kaas- en wijnavondje… 
Iedereen welkom! 

 
 

We wensen jou - en allen die jou omringen 

het aller beste voor het nieuwe jaar 

geluk in grote en in kleine dingen 

maar bovenal: gelukkig met elkaar! 

Onze leidingploeg 
 

De leiding bij de (B)engels (6-12 jaar) ziet eruit als volgt: 
 

Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95            -0473 321439 

Hamers Maikel Muizendijkstraat 22           -089 472250    

Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen           -011 794186 

Vossen Venzo, Damburgstraat 20, Boch. (asp)   -0477 754062 
 

De leiding bij onze ksa- groep (+12 jaar) is in handen van: 
 

Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen           -011 794186 

Hamers Maikel Muizendijkstraat 22           -089 472250 

Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50           -089 467696 
 

De leiding van onze kaj (+17) berust bij: 
 

Schouteden Rod, Weegbreestraat 8           -089 473788 

Delissen Fedde, Klein Rozenlaan26           -0472 053329 

Kunnen Jordy, Gruitroderkiezel 164           -089 763473 

Kunnen Roy, Gruitroderkiezel 164 (asp)           -089 763473 
 

Volwassen begeleiding: 
 

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49            -089 462971 
 

Proost: 
Clijsters René, Vaesstraat 10            -089 463450 


