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Lientje 
 

Lientje is een heel mooi meisje. Ik zeg “is” en niet “was” 

want anders zou je denken dat het een sprookje is. Neen 

hoor, geen sprookje, maar het is wel sprookjesachtig. 

Lientje is dus een heel mooi meisje, lief en met een 

stralende lach. Ze heeft blonde weelderige haren waarin 

ze met haar wijsvinger zenuwachtig steeds weer lokken 

tot krullen draait. Ze is freel van gestalte en mateloos 

opgeruimd. Zou er wel iets mis zijn aan Lientje? Ik denk 

het niet. In de tijd van Kerstmis mag je toch niks geks 

zeggen of denken van iemand. Dat doet Lientje ook niet. 
 

Zo had ze, telkens als ze ging wandelen de voorbije 

weken, een wat oudere man gezien. Een lieve oude man 

zoals in vertellingen alleen oude mannen kunnen lief 

zijn. Toen ze mekaar voor de eerste keer hadden ontmoet 

was lientje wel een tikkeltje benauwd geweest, maar de 

man had naar haar vriendelijk geknipoogd en ze had 

tintelingetjes in zijn ogen gezien. Dat kon toch 

onmogelijk een slechterik zijn. Maar ja… 

Lientje had ’s avonds daarover zitten nadenken. Ze 

vroeg zich af wie die meneer was en wat hij deed en 

waar hij woonde. Zou hij het ook zo goed hebben als zij, 

zo knusjes in een gezellig huis? 

Zo had ze hem bijna elke dag ontmoet maar het duurde 

toch lang voor ze had durven zeggen: “Dag meneer”. Ze 

was blijven staan. Ze had ineens helemaal geen angst 

meer. Nu keek ze aandachtig in zijn gezicht. De lichtjes 

in zijn ogen waren er nog steeds. Hij glimlachte. Toen 

hij haar aansprak, was ze totaal gerustgesteld. Zijn stem 

was warm en zacht. 

“Zal ik eens raden hoe je heet?” Hij deed of hij zwaar 

nadacht. “Marietje”. Ze schudde krachtig het hoofd. 

“Filomeentje”. Ze lachte schaterend. “Wat ben ik toch 

dom, hé”. En hij trok een bedenkelijke grimas. “Lientje”, 

flapte ze eruit. “Prachtig, prachtig, heel mooi, zo kunnen 

alleen lieve meisjes heten”. “Waar woon je?” vroeg ze 

ineens benieuwd. “Daar”. Hij wees achter een rij bomen 

in een onbestemde richting. Plots leek het of hij een 

beetje treurig werd? “Spelen er bij jou ook kinderen in 

de tuin? Wij hebben een grote tuin”. Hij schudde het 

hoofd. Het was een triestig neen. “Ik zit daar alleen, 

helemaal alleen”. “Maar heb je dan geen kerstboom en 

geen geschenkjes daaronder?” Neen, dat had hij niet. Dat 

was voor Lientje onbegrijpelijk. 

“Wij maken er thuis een feest van”, ratelde ze verder, 

“heel de familie komt, er is heel veel lekkers eten; taart, 

marsepein, en, en … “ Ze keek de oude man aan. Hij had 

de ogen gesloten. Het was alsof hij droomde van al dat 

lekkers. Ze durfde niet meer verder vertellen. “Zal ik 

vragen dat je bij ons komt die avond?” Het zal echt 

gezellig zijn, ik zet me naast jou en dan kunnen we 

verder vertellen. Toe nou, wil je dat doen?” 

  

“Je bent een erg lieve meid, Lientje. Ik denk dat ik een 

heel klein beetje van je houd… maar neen, laat me maar 

die avond. We zien elkaar toch dikwijls hier in het park. 

Als ik je morgen weerzie, zal er een klein stukje hemel 

voor mij opengaan. Dat is toch ook een mooi 

kerstgeschenk, niet?” Hij streelde haar zacht over de 

lange blonde haren en ging langzaam richting 

eenzaamheid. 

Lientje keek hem na. Ze had spijt en toch was ze 

gelukkig. 

Cet. 
 

 

 

Vrijdag 7 december, 19.30 uur 

Info- avond zomerkamp Schotland 2019 
 

Iedereen (ouders, leden, …) is vanavond welkom. We 

geven je al een korte uitleg over wat je kunt verwachten 

voor ons kamp in Schotland. Ook tonen we jullie de 

foto’s van het afgelopen zomerkamp.  
 

Vrijdag 14 december, 19.30 uur 

Kerstboom… 
Het wordt wat kouder en overal hangen gezellige lichtjes 

buiten. Ook wij gaan ons lokaal wat gezelliger maken 

door onze kerstboom op te zetten. Als je nog kerstballen 

of andere kerstversiering hebt liggen die je niet meer 

gebruikt mag je die altijd meebrengen.  
 

Vrijdag 21 december, 19.30 uur 

Stadsspel 
Neem allemaal jullie fiets mee vanavond, want we gaan 

naar Bree centrum om een tof stadsspel te spelen. Wees 

op tijd, want we vertrekken om half 8 met de fiets! 
 

Zaterdag 22 december, 10.30 uur 

Kerstijstaarten bezorgen 
We vragen aan onze leden om 10.30 uur aanwezig te zijn 

om mee te helpen met het bezorgen van onze ijstaarten. 
 

Maandag 24 december, 22.00 uur 

Middernachtmis en broodjesavond 
De Kerst- nachtmis gaat door in onze parochie om 22.00 

uur. Leden die deelnemen: samenkomst lokaal om 

21.45uur. Na afloop van de kerstviering nodigen wij 

iedereen van de parochie uit om in ons jeugdlokaal een 

worstenbroodje met een kopje koffie of warme 

chocomelk te komen nuttigen. 
 

Vrijdag 28 december, 19.30 uur 

Goodbye 2018, welcome 2019! 
Gezellig samen buiten rond de vuurkorf met gezellige 

muziek en wat lekkers. Samen sluiten we 2018 feestelijk 

af met een leuke babbel, de beste verhalen en misschien 
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wel enkele kleine spelletjes. Als het regent gaat ons 

eindejaarsfeestje gewoon binnen door. We kijken er al 

naar uit! 

Vrijdag 4 januari, 19.30 uur 

Nieuwjaarsreceptie voor leden 
Als allereerste activiteit in het nieuwe jaar, bieden we 

elkaar de beste wensen aan, blikken we even terug op 

wat we allemaal zo goed vonden en kijken we vooruit, 

onder het genot van een hapje en een drankje, klinken 

we op het nieuwe jaar.  
 

 

Elke twee weken, ben je welkom op zondag, telkens 

vanaf 14.00- tot 16.00 uur. 

Hoe meer kinderen, des te leuker! Dus breng gerust al 
je vriendjes en 
vriendinnetjes mee! 
 

Onze volgende activi-
teiten gaan door op: 
 

Zondag 9 december: 

Luchtballon  
Vandaag ga je zien wat 
je allemaal met ballonnen kan doen. 
 

Zondag 23 december: 

Filmnamiddag  
We kijken gezellig allemaal samen naar een leuke film. 
 

Trek altijd ravotterskledij aan die ook vuil mag 

worden, want ook dat hoort er wel eens bij! 
 

Beste ouders, 

Naar goede traditie gaan we op de eerste zondag van 

januari met de (B)engels naar kinderstad in Heerlen.  

U krijgt van ons hiervoor een apart inschrijfstrookje. 

Inschrijven kan tot uiterlijk 

24 december. Na deze 

datum worden géén 

inschrijvingen meer aan-

vaard. Als deelname in de 

onkosten vragen we een 

bijdrage van 5 euro. 

Denk er aan om boter-

hammetjes en drinken mee te nemen voor de hele 

dag. Vertrek aan ons lokaal is om 11.00 uur. 

Omstreeks 18.00 uur komen we terug thuis. 

Ook dit jaar doen we een beroep op enkele ouders om 

mee te gaan als chauffeur. Indien u op deze dag vrij 

bent en kan rijden, geef dan een seintje aan Etienne. 
  
 
 
 
 

kerst- ijstaarten actie 
 

Gelieve te noteren: op zaterdag 

22 december vanaf 10.30 uur 

leveren wij alle bestelde kerst- 

ijstaarten aan huis.  Wij stellen het op prijs dat dan 

ook iemand thuis is. Waarvoor dank.  

 

 
 

 
 

Gezien de feestdagen zal er in de eerste week van 

januari géén krantje verschijnen. 
Onthoud dus 4 januari voor onze nieuwjaarsreceptie 

voor leden en 6 januari voor onze (B)engels naar 

kinderstad. 
 

Om nu reeds te noteren: 

 

 

 
 

 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! 

Eén jarige deze maand: 
 

10 december: Etienne Cordeel 
 

Een fijne verjaardag toegewenst! 

 

 

 

leiding (B)engels: 
 

Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95           0473 321439 
Jansen Yannick, Steyvenstraat 2.0, (asp)          0472 874246 
Walterus Aluna, Kipdorpstr. 27 (asp)          0493 583559 
Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50             089 46 76 96 
 

Leiding ksa 
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen          011 79 41 86 
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22          089 47 22 50    
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50             089 46 76 96 
 

Leiding kaj-18+ 
Jordy Kunnen, Gruitroderkiezel 164          0496 112352 
Roy Kunnen, Gruitroderkiezel 164            0496 497081 
Fedde Delissen, Klein Rozenlaan 26          0472 053329 
 

Volwassen begeleiding: 
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49           089 46 29 71 
 


