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Vroeger …… 
De keuken uit mijn kindertijd was altijd vol met mensen. 
Er stond 'n warme kachel, wat had je meer te wensen? 
De was hing er te drogen en de worst hing aan een 
spijker. 
De koffie stond te pruttelen, waar was het leven rijker? 
We zaten in ons keukentje met negen man te eten 
soep vooraf en pudding toe, ik zal 't nooit vergeten. 
De afwas was het ergste niet, dan stonden we te zingen. 
'n Grote zinken teil, dat was ons bad, er waren ergere 
dingen.  
Vader kwam van de markt, ik zie hem nog zweten 
de armen vol met groenten; we hadden weer te eten. 
Brood was er altijd op de plank 
en een varken in de kelder. 
Was 't vuil dan ging de dweil 
erdoor en alles was weer helder.  
  

en NU….. 
De keuken van onze kinderen, 
staat vol met apparaten 
het nieuwste van het nieuwste, 
maar je kunt er niet mee 
praten. 
De was zit in de droger, in de 
vriezer zit het eten. 
Het is ongekende luxe, als ik niet beter zou weten. 
Ze eten in het keukentje, ja wie dat toch verzon 
'n Twee minuten maaltijd, recht uit de magnetron. 
De afwas die gaat in de machine, daar zitten ze niet 
mee 
en zingen dat hoeft ook al niet, ze draaien een cd. 
Geen teil meer, maar een bubbelbad, 'n auto voor de 
deur 
wie nou niet tevreden is, dat is een ouwe zeur. 
Wij hadden al die dingen niet, maar toch wel ietsje 
meer. 
'n Kostbaarheid in 't leven: gezelligheid en sfeer. 
 

 

 

 

Vrijdag 2 december, 19.30 uur 

Chipszakkenvoetbal 
 

Vanavond halen we ons befaamde spel weer boven, 

chipszakkenvoetbal! Wie het nog niet kent, een advies, 

kom het ontdekken. 

 

 

 

Vrijdag 9 december, 19.30 uur 

Kerstboom versieren 
 

Vanavond halen we onze kerstboom van de zolder en 

gaan we samen met zijn allen de boom versieren. 

Nadien doen we nog wat leuke spelletjes rond de 

kerstboom. 
 

Vrijdag 16 december, 19.30 uur 

Stadsspel 
Vanavond gaan we op verplaatsing naar het centrum 

van Bree voor een super tof stadsspel. Kom om 

19.30u naar het lokaal met de fiets of om 20.00u aan 

de bib in Bree. 
 

Zaterdag 23 december, 10.30 uur 

Geen activiteit 
Wegens het begin van de kerstvakantie en de 

bijhorende kerstfeesten zal er vanavond geen activiteit 

zijn. 
 

Vrijdag 30 december, 22.00 uur 

Filmavond 

Vanavond kijken we met zijn allen een leuke film. 

Een rustige avond in de kerstvakantie. Je mag zelf 

popcorn, chips of snoepjes meenemen voor tijdens de 

film. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITEITEN 

leiding (B)engels / Speelvogels: 
 

Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50               0479 117584 
Gofflo Glenn, Meeuwerkiezel 188         089 46 30 27       
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95           0473 321439 
Vangompel Nick, Gruitroderkiezel 174 (asp.) 
 

Leiding ksa 
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50             089 46 76 96 
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22          089 47 22 50  
 

Leiding kaj 
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49           089 46 29 71 
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95           0473 321439 
 

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

 

     Verjaardagen in december: 
 

Houbrechts Amber     4 december 

Houbrechts Dylan      4 december 

Masia Myna           5 december 

Cordeel Etienne       10 december 
  

     Aan iedereen een dikke proficiat! 

 

 

 

 



 

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 activiteiten gaan door op: 
 

Zondag 4 december: 

Tekening voor Sinterklaas 
Er is geen activiteit, maar… Niet vergeten om deze 
namiddag tussen 14.00uur en 15.00 uur jouw tekening 
voor Sinterklaas naar ons lokaal te brengen! 

Zondag 11 december: 

Kinderspeeltuin 
Vandaag nemen we jullie 
allemaal mee naar een mooie 
binnen speeltuin. We 
vertrekken aan ons lokaal om 
12.45uur en we komen terug 
omstreeks 17.30uur. 
We vragen een bijdrage van 
€5 per deelnemer. 
Breng eventueel een wafeltje 

of fruit en wat drinken mee voor als je een beetje 
honger en/of dorst zou krijgen. 

Zondag 25 december: 

Kerstmis. 
Vandaag is er geen activiteit. 

 

Trek altijd ravotterskledij aan die ook vuil mag 

worden, want ook dat hoort er wel eens bij! 

 
 

  

Gezien de feestdagen zal er in de eerste week van 

januari géén krantje verschijnen.  
 

Noteer wel: 6 januari voor onze nieuwjaarsreceptie 

voor leden en 8 januari (B)engels activiteit 

 KAJ 18+  

Je bent of word 18 of je bent ouder, 
dan ben je welkom op onze volgende 
activiteiten: 
 

Zondag 4 december, 19.15 uur 
Filmuitje 

Het wordt een gezellige filmavond in de Euroscoop te 
Genk. Kies jouw voorkeurprent en we gaan samen 
genieten van een leuke avond. 
Bijdrage in de onkosten: €6,- 
 

Zondag 18 december, 09.30 uur 
Kerstmarkt Luik 

De geplande boottocht naar Luik stellen we uit naar de 
komende zomer als de weersomstandigheden wat beter 
zijn. Desalniettemin gaat ons bezoek aan de kerstmarkt 
in Luik toch door. Het is de grootste en oudste kerst-
markt van België en natuurlijk ook de gezelligste!  
We bezoeken dit grootse kerstdorp van ons land met 
eigen vervoer om toch te kunnen genieten van de meer 
dan 200 houten chalets en andere attracties. Meer dan 
1,5 miljoen mensen komen hier jaarlijks op bezoek! 
Voor wie het wenst brengen we tevens een bezoek aan 
“La Batte”.  
Bijdrage in de onkosten: Leden = €10 - Niet leden: € 20 
Inschrijven vooraf (bij Etienne) is gewenst. 
 

Om nu reeds te noteren: 

 

U bent welkom vanaf 18.00 uur. 

Samen met uw familie en vrienden bent nodigen wij 

u graag uit in ons vertrouwde jeugdlokaal. 

Kostprijs, inclusief een eerste drankje naar keuze: 

€ 18. Leden € 15; kinderen tot 12 jaar: leeftijd = € 
(Eventueel kan er ook een patéschotel voorzien worden) 
 
 

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! 
 

Op zaterdag 28 januari organiseren we onze 

jaarlijkse kaas- en wijnavond. 

Diverse kazen, van smeuïg tot hard, van jong tot oud, 

van zacht tot zeer pittig staan voor u uitgestald op 

onze grote kaastafel. 

 


