ACTIVITEITENKRANT
Januari 2019
Onze allerbeste wensen voor 2019, met vooral een goede
gezondheid, geluk en sportiviteit in de breedst mogelijke
zin van het woord. Dank ook aan iedereen die zich het
afgelopen jaar heeft ingezet voor onze jeugdbeweging.

---===ooo0ooo===--Nieuw
Wat gebeurt er als ze thuis bezoek verwachten?
Natuurlijk wordt alles netjes in orde gebracht. Alles wat
rondslingert aan kranten, boeken, kleren en schoenen
krijgt zijn plaats of wordt weggeborgen. En als het nodig
zou blijken wordt er gepoetst en gereinigd. Het bezoek
zal blijven eten, daarom wordt er met zorg aan de
voorbereiding van de maaltijd gedacht. De helle lichten
worden gedempt. Kaarsen komen op tafel. Het geheel
moet gezellig en hartelijk zijn. De woning moet een
uitnodiging zijn tot gastvrijheid en warme vriendschap.
Ik denk aan mijn eigen moeder en hoe die altijd druk
doende was als ze de bezoekers goed kende. Dan
pijnigde ze haar hersenen om toch maar dát klaar te
maken wat elke gast graag zou hebben. Ze spaarde zich
moeite noch tijd. Ze ging volkomen in haar werk op en
ze verheugde zich vooraf op de komst van de bezoekers.
Is dat ook niet zo een beetje als het wachten op het
nieuwe jaar? Het is nog maar pas begonnen maar toch,
oudejaarsavond en nieuwjaarsdag hebben beide een heel
apart tintje. We hebben erop gewacht. Wachten om te
feesten. Wachten om wensen aan mekaar door te geven.
Vooral dan die wensen die een punt zetten achter het
voorbije, achter het minder goede, achter het negatieve.
Wensen die betrekking hebben tot gezondheid, vrede,
geluk, succes, vreugde. En hopen dat zo iets allemaal
mogelijk wordt in het nieuwe jaar. Maar nemen wij ons
het nieuwe jaar met zijn vrede, vreugde, succes en
gezondheid ook ernstig? Willen wij ons er met vreugde
voor inzetten, net als bij de voorbereiding thuis op het
bezoek?
Akkoord, bij het begin van het nieuwe jaar kunnen wij
niet alles wat geweest is zomaar weggooien. Wat ons
belast aan zorgen en vragen nemen wij van het oude in
het nieuwe jaar over. Men kan niet zomaar een streep
trekken onder het voorbije. We dragen een rugzak die
volgepropt zit met het verleden. Hij kan behoorlijk
zwaar doorwegen. Voor de ene al wat meer dan voor de
andere. Maar wij zullen hem op onze schouders moeten
voortsleuren. Gelukkig zijn er ook rustpunten, waarbij
wij die rugzak eventjes op de grond kunnen plaatsen.
Wij vegen het zweet van ons voorhoofd, sluiten kort de
ogen en denken diep na; Wij zijn op weg en willen het
doel bereiken. Het zou onjuist zijn op een of ander
rustpunt te blijven zitten en niet meer verder te willen.
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De rustpauze moet ons nieuwe kracht en nieuwe
inzichten geven. En nieuwe moed. Dan is het verleden
licht om dragen en gemakkelijk te verweven in de
toekomst.
Mag ik afsluiten met een wensgedichtje van de grote
Duitse dichten Goethe:
“Een nieuw jaar heeft zijn vele plichten,
een nieuwe morgen roept tot daden op,
steeds wil ik alles opgewekt verrichten,
zo haal ik met moed en kracht de top.”
cet.

ACTIVITEITEN
Vrijdag 4 januari, 19.30 uur
Nieuwjaarsreceptie
Het nieuwe jaar starten we met een gezellige receptie
met hapjes en een drankje. Kom je voornemens of je
leuke plannen voor het komend jaar maar vertellen en
wie weet worden er nog wel een paar nieuwe
bijgemaakt.
Vrijdag 11 januari, 19.30 uur
Gezelschapsspellenavond
De titel zegt al alles wat we gaan doen vanavond. We
doen onze kast vol spelletjes open en halen de beste
spelletjes uit. Als je thuis een leuk spel hebt liggen die
je absoluut wilt spelen met je vrienden vanavond mag je
die meebrengen.
Vrijdag 18 januari, 19.30 uur
Quizted
Vanavond mag je je brains nog eens bovenhalen, want je
zal de leukste, moeilijkste, raarste en grappigste vragen
voorgeschoteld krijgen. Laat zien dat je algemene kennis
op en top is, of kom wat bijleren over van alles en nog
wat.
Vrijdag 25 januari, 19.00 uur
Discoschaatsen
Vandaag gaan we schaatsen in Lommel. Zorg dat je om
7 uur aan het lokaal bent, zodat we op tijd met de auto
kunnen vertrekken! Vergeet zeker niet om je handschoenen mee te brengen en eventueel je schaatsen als je
die hebt. We vragen voor deze activiteit een bijdrage van
6 euro.
Zaterdag 26 januari, vanaf 18.00 uur
Kaas- en wijnavondje

Welkom om aan te schuiven aan ons traditionele
jaarlijkse kaas- en wijnavondje in ons jeugdlokaal.
Gezelligheid is onze grootste troef en u bent welkom om
wederom te genieten van een aangenaam samenzijn.
Iedereen is van harte welkom.

kaj – ksa
vostert

kaj-ksa vostert NODIGT UIT …
Onze jaarlijkse Kaas- & Wijnavond komt er weer aan: op zaterdag 26 januari kan je opnieuw volop genieten
van onze diverse kazen, vergezeld van een goede wijn of een aangepaste drank naar keuze, en dat in ons
supergezellig lokaal. (Als alternatief kan er ook een patéschotel voorzien worden)
Om praktische redenen komen wij vóór 20 januari op huisbezoek. Mocht u toevallig afwezig zijn, dan kunt u
tot zondag 20 januari contact opnemen met iemand van onze leiding om u alsnog in te schrijven.
Deelname volwassene is 15 euro; Leden betalen 12 euro en Kinderen betalen per levensjaar.
vb: familie Janssen wil 1x kaasbuffet volwassene, 1x lid ksa en 2x voor kinderen van 5 en 7 jaar. Zij betaalt 39 euro (15+12+5+7).

Ons trefpunt van gezelligheid en hartelijk vertoeven is gelegen achter de parochiekerk. U bent van harte
welkom vanaf 18.00 uur tot . . .
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Verjaardagen in januari:

Zondag 06 januari zetten we het nieuwe jaar met

de (B)engels goed in. We gaan dan naar Kinderstad
in Heerlen, waar iedereen honderduit naar hartenlust
kan spelen en ravotten.
Vertrek aan ons lokaal om 11.00 uur, de terugkomst
is omsreeks 18.00 uur. Let wel: boterhammetjes en
drinken meenemen voor de hele dag!
Alleen de kinderen die vooraf hebben ingeschreven
kunnen mee!
(vergeet je sjaaltje niet!)

Zondag 20 januari

staat onze leiding weer
paraat: dan hebben we
voor onze (B)engels
weer een super mooie
spelnamiddag klaar liggen. Zorg dat je erbij
bent!
Niet vergeten: draag altijd je sjaaltje als je naar onze
activiteiten komt, zo kan iedereen zien dat je deel
uitmaakt van onze toffe vriendengroep. Draag ook
altijd ravotterskledij (die een beetje vuil mag worden).

13 januari:
Valentijn Wevers
24 januari:
Sibe van den Eynden
25 januari:
Gitte Wevers
27 januari:
Sander Lespoix
30 januari:
Bente Scheepers
Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe!
leiding (B)engels:
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95
Jansen Yannick, Steyvenstraat 2.0, (asp)
Walterus Aluna, Kipdorpstr. 27 (asp)
Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50

0473 321439
0472 874246
0493 583559
089 46 76 96

Leiding ksa
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50

011 79 41 86
089 47 22 50
089 46 76 96

Volwassen begeleiding:
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49

089 46 29 71

Aan iedereen onze allerbeste wensen, maar
boven alles: een goede gezondheid en veel
warmte in het nieuwe jaar.

