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Dag lezer,

Met  de  eerste  zondag  van  de  Advent  (28 
november) begint de voorbereidingstijd die aan 
Kerstmis vooraf gaat. Dit is een periode waarin 
we  wat  meer  aandacht  schenken  aan  al  het 
onrecht waarmee we worden geconfronteerd via 
de kranten, tv, en noem maar op… maar ook is 
het goed dat we in deze tijd eens kijken naar de 
binnenkant  van  ons  hart,  niet  alleen  naar  wat 
goed is, maar ook naar ons eigen falen. En zoals 
steeds  zal  je  merken  dat  elk  van  ons  een 
verlangen heeft naar betere tijden. De komende 
weken  voor  Kerstmis  doet  die  hoop  en  dat 
verlangen  groeien,  want  uit  de  geboorte  van 
Jezus  mogen  we  weer  nieuwe  hoop  putten. 
Daarmee is Kerstmis het begin van een proces 
dat via Pasen, Hemelvaart en Pinksteren wordt 
voltooid. Een proces dat net zoals God, tijdloos 
is.
Kerstmis…  een  nieuw  begin.  Ik  wens  dat  al 
onze goed voornemens van Kerstmis nauwelijks 
één  week  later  in  onze  nieuwjaarswensen 
worden bevestigd.
Namens leiding en leden wens ik iedereen dan 
ook fijne feestdagen, een zalige kersttijd en een 
hoopvol nieuw jaar toe.
Van harte.

Etienne

A c t i v i t e i t e n
Vrijdag 3 december, 19.30

Kerstsfeer in “eigen” huis…
De kerstsfeer mag in ons lokaal niet ontbreken. 
Vanavond plaatsen we de kerstboom en dat gaat 
gepaard met een aangepaste activiteit zodat ook 
ons  lokaal  in  een  aangename  sfeer  wordt 
ondergedompeld.
Als je toevallig nog een slingertje of kerstbol op 
overschot  hebt,  dan  mag  je  dat  altijd 
meebrengen.

Vrijdag 10 december, 19.30
Mini-quiz

Met  de  examens  voor  de  deur  willen  we  het 
deze week niet al te moeilijk maken voor onze 
quizmaster. Vandaar een leuke en plezante mini 
quiz.

Vrijdag 17 december, 19.30
Avondje sporthal…

Vandaag hebben we de Breese sporthal afgehuurd 
en  gaan  we  de  grote  sportieveling  in  onszelf 
maximaal  tevoorschijn  toveren…  Een  avondje 
sport, precies wat je nodig hebt!

Zaterdag 18 december, 10.30 uur
Aan huis bezorgen van onze ijstaarten

Deze voormiddag gaan we onze kerst- ijstaarten bij 
de  mensen  aan  huis  bezorgen.  Iedereen  op post! 
Wie nog geen ijstaart heeft gekocht, geeft u maar 
een seintje: tot 06 december kan een ieder die het 
wenst nog een heerlijke kerst-ijstaart bij ons kopen 
( 7 euro).  

Vrijdag 24 december, 20.30 uur
Kerstfeest

Kerstavond… samenkomst in ons lokaal.
Vanavond gaan we allemaal samen om 21.00 uur 
naar de misviering op de Vostert.
Na  de  mis  nodigen  wij  iedereen  uit  om  een 
worstenbroodje te komen eten in het lokaal. Zorg 
dat je er ook weer bij bent, zodat we iedereen een 
vrolijke kerst kunnen toe wensen.
Iedereen is welkom.

Vrijdag 07 januari, 19.30
Nieuwjaarsreceptie.

Een mooie traditie, waarbij we terugblikken op wat 
is geweest en het glas heffen op wat komen gaat…
Zorg dat je erbij bent want dit is dé gelegenheid bij 
uitstek om de vriendschapsbanden extra in de verf 
te zetten.

Samenstelling leidersploeg
Bonhomme Dirk, Muizendijkstraat 26  - 089 473900
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49            - 089 462971
Essers Stefan, Teelestraat 21            - 089 865791
Fiten Bart, Watertorenstraat 2               - 089 463389
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95          - 0473 321439
Meyssen Cliff, Kipdorpstraat 14 A       - 089 471138
Vrancken Stef, Watertorenstraat 19      - 089 461315

Proost:
Clijsters René, Vaesstraat 10             - 089 463450

De verjaardag(en) van deze maand:

Etienne Cordeel: 10 december
Bart Fiten: 22 december

Van harte gefeliciteerd



Zondag 5 december.
Filmnamiddag in ons lokaal.

Zondag 19 december
Breng je zwemgerief mee, 3 euro voor je zwemplezier, een portie flinke moed en een afdroogdinges zodat 
je lekker droog terug naar huis kan.
We gaan zwemmen in de IJzeren Man te Weert.
Vertrek aan het lokaal om 14.00 uur. Terugkomst omstreeks 17.00 uur.

Zondag 02 januari
Vandaag is er geen activiteit.

Op zondag 16 januari trekken we er op uit. Met onze (B)engels gaan we 
dan naar het over-dekte kinderparadijs Kinderstad in Heerlen. Deze grote 
overdekte speeltuin is helemaal ingericht om kinderen te plezieren: draai-
molens, trampolines, glijbanen, springkussens, doolhof, waterfietsen… dat 
beloofd één dag van grote dolle pret te worden.
Voor de kinderen die met ons meegaan: we vertrekken aan ons lokaal om 
11.00  uur.  Iedereen  die  meegaat  moet  boterhammetjes  meenemen.  We 
komen terug omstreeks 18.00 uur. 
Jullie krijgen van ons een inschrijfblaadje dat uiterlijk op 19 december moet 

worden terug bezorgd.
Met deze activiteit  bieden we een mooie afsluiter voor 2010 en een evenzo mooie startactiviteit  voor 
2011. Let wel: inschrijven vooraf is absoluut noodzakelijk. 

kaas en wijn…
Op zaterdag 29 januari organiseren we opnieuw ons jaarlijkse kaas- 
en wijnavondje. In de afgelopen jaren mochten we daarbij telkens op 
een zeer grote belangstelling rekenen. Een tiental uitgelezen soorten 
kaas, een festival voor de smaak… gepaard met een uitstekende wijn 
van  goede  kwaliteit  en  dat  alles  op  een  bedje  van  aangenaam 
vertoeven in de gezelligheid van ons lokaal….  
Iedereen is welkom, dus noteer alvast deze smaakvolle avond op uw 
kalender: 29 januari vanaf 18.00 uur tot….

 

Gezien de feestdagen komt ons volgende activiteiten-krantje uit in de tweede week van januari.
Vergis je dus niet en mis onze eerste activiteit van het nieuwe jaar niet!
Tot dan.

Om te weten…
Graag willen wij iedereen bedanken die bij ons een ijstaart voor de komende feestdagen heeft besteld.
Mocht  u  toevallig  niet  thuis  zijn  geweest  tijdens  “onze  ronde”,  geen nood:  in  dat  geval  kan  u  uw 
bestelling nog doorgeven tot 6 december bij iemand van de leiding.

Op zaterdag 18 december, vanaf 10.30 uur:
Aan huis bezorgen van de ijstaarten

Hopelijk kan u daar een beetje rekening mee houden en is er iemand thuis tussen 10.30 uur en 13.00 uur.
Van harte dank voor uw steun en medewerking


