Onder Ons
Maart-april 2021

V.U.: Lien, Quinten & Stef

Beste ouders
Beste leden

De voorbije maanden is er weer heel wat gebeurd. De leiding kan gelukkige weer voltallig aanwezig
zijn op de activiteiten. Sinds 1 februari zijn de maatregelen voor de jeugd i.v.m. corona ook veranderd.
Onze +12 leden zijn terug welkom om op zondag deel te nemen aan de activiteiten. De jonckerleiding
heeft er dan ook heel veel zin in, om jullie terug super fijne zondagen te laten beleven. Houdt er wel
rekening mee dat alle activiteiten buiten doorgaan, dus kleed je naar het weer. Ook zijn wij verplicht
om een mondmasker te dragen. Breng dus zeker een mondmasker mee! Maar bovenal hopen we dat
we activiteiten kunnen blijven organiseren. Ook bij de -12 is er heel wat veranderd. Zo mogen we met
niet meer dan 10 personen per groep aanwezig zijn en e mag ook maar één hobby hebben. Hopelijk
zijn we toch zo snel mogelijk alle gezichtjes terug, want we missen jullie.
De afgelopen weken heeft ook Sander aan enkele groepen leiding gegeven. Hij oefende al om onze
leidingsploeg volgend jaar te versterken. Heel veel succes Sander.
Jammer genoeg kon ons jaarlijks -16 weekend niet doorgaan. Maar volgend jaar maken we dubbel zo
veel plezier. Begin dus maar al af te tellen. Onze jaarlijkse ontbijtmandenactie is ook door de
maatregelen niet kunnen doorgaan. Wij hebben deze onder voorbehoud verschoven naar Moederdag.
Schrijf dit zeker al in jullie agenda! Wat wel zal doorgaan is ons eetfestijn. Dit zal uiteraard wel
coronaproof moeten dit zal dus in een takeaway jasje zitten. Wat jullie kunnen bestellen komen jullie
binnenkort te weten. Verdere info hierover volgt nog.
Wie nog vragen heeft i.v.m. de activiteiten kan altijd bij de leiding terecht. Heb je nog vragen over
corona en hoe alles nu weer juist in elkaar zit? Neem dan zeker eens een kijkje op de website van KLJ
of stuur gerust een mailtje of smsje naar de leiding. Wij helpen jullie met plezier verder.
Graag willen we ook al meedelen dat Sofie en Astrid hun laatste jaar als hoofdleiding op zijn einde
loopt. Wie het van hen zal overnemen blijft nog even een verrassing.
Wij willen iedereen al heel hard bedanken om de laatste weken en maanden de inspanning geleverd
hebben om de KLJ toch nog te laten draaien. We kijken uit naar het einde van een hele lange corona
periode! Maar dit geldt waarschijnlijk voor iedereen. Nog even volhouden, het einde is in zicht!

Heel veel KLJ plezier komende weken en maanden en houdt het veilig en gezond!

Groetjes
Jullie hoofdleidsters
Van de Voorde Astrid

Van Damme Sofie

HEEEY liefste kadeetjes!
We hebben ons de afgelopen maanden weer goed kunnen amuseren hé! Jullie hebben getoond dat
jullie zeker niet bang zijn van een beetje sneeuw, dat jullie goede helpers zijn voor Olaf en dat jullie
echte helden zijn in pleinspelen!
Jammer genoeg kunnen we nog niet samen op weekend gaan
. Maar gelukkig staan er wel weer
heel wat leuke activiteiten op de planning op zondag. We zullen samen op legertocht gaan, de jungle
verkennen, en uiteraard ook lieve paaskonijntjes verwennen. Wij kijken er alvast heel erg naar uit
om er de komende maanden weer in te vliegen.
Vergeet ook zeker niet dat jullie zich op voorhand moeten inschrijven voor de activiteiten via de link
die jullie van ons ontvangen.
Hopelijk zien we jullie snel!

Stef, Laura, Fien, Shnollie (Jonas), Ine en Febe

Dag lieve lolly’s
Eerst en vooral willen we jullie al bedanken voor
de fantastische eerste maanden van 2021, ze waren
geweldig. Denk maar aan het verlichte
tractorstoetspel, hoe mooi waren die niet versierd?
Bij elke activiteit geven jullie het beste van jezelf
dat hebben we zeker gezien. Jullie zijn niet moe te
krijgen. Wij danken jullie hiervoor.
Maar maak jullie borst maar al nat, want er
komen weer spetterende activiteiten aan. Kom
bijvoorbeelD ’t Zwien Deur De bjèten joagen en
schrijf 11 april maar snel in jouw agenda want KLJ
heeft zijn eigen feestdag. Hoe leuk is dat? Daarnaast
zijn er nog veel andere leuke activiteiten.
Hopelijk zien we jullie deze maand, zoals altijd,
weer met velen aan ons lokaal staan.

Vele groeten van jullie leiding:
Quinten, Siebe, Lien, Aline, Karen, Elise en Jana

Hey Jonckers!
De voorbije 2 maanden hebben jullie weer bewezen wat voor
topleden jullie zijn. Zeker in het begin moesten we genoegen
nemen met online activiteiten waar jullie massaal aanwezig
waren, waarvoor dank. Nu mogen we eindelijk terug aan het
echte werk beginnen en jullie leiding kijkt alvast enorm uit naar
de komende maanden, hopelijk jullie ook!
Naast de online activiteiten zijn we ook begonnen met de
online challenges. We weten natuurlijk dat de leiding jullie
gaat inmaken en jullie alle straffen gaan moeten doen op
kamp, maar het is toch mooi dat jullie proberen. De komende
maanden gaan we geregeld met extra online challenges
komen dus hou jullie maar al vast. Hoe het ook allemaal
afloopt, we gaan alleszins allemaal heel goed met rekkers
kunnen schieten, bekers flippen en muntjes vangen tegen het
kamp.
Voor het eerst sinds lang staat er ook weer een
jonckerkalender in dit boekje. Hij staat vol met geweldige
activiteiten en we verzekeren jullie dat je er geen enkele gaat
willen missen.
Tot zondag en groetjes van de jonckerleiding

Spelletjes
Zoek de krokodil

Maandelijkse portie humor
Verliefd zijn
Verliefd zijn is zoiets als in je broek plassen. Iedereen ziet het aan je,
maar alleen jij hebt dat warme gevoel.
Bij de kapper
Er komt een egeltje bij de kapper. ‘Hoe wilt u het hebben?’ vraagt de
kapper. ‘Nou,’ zegt de egel, ‘doe mij maar stekeltjes!’
Blijven zitten
Jantje komt met een slecht rapport thuis. Hij zegt tegen zijn vader:
'Vader blijf maar lekker zitten, ik blijf ook zitten.'

Gelukkige verjaardag!
Maart
03/03/2000: Van Hecke Stef
08/03/2006: Van den Branden Soraya
10/03/2012: Van Boven Lotte
11/03/2004: Van der Linden Michiel
12/03/2010: Van Eynde Oona
14/03/2007: Van der Linden Daan
14/03/2004: Verniers Michiel
15/03/2011: De Page Siebe
15/03/2008: Van den Branden Delano
16/03/1998: De Block Lien
19/03/2014: Van de Vyvere Linde
20/03/2013: Weyers Ferre
23/03/2002: De Meester Fien
23/03/2014: Van Eynde Tijl
26/03/2012: Van Overloop Lobke
26/03/2013: Dierick Sep

April
05/04/2007: Van de Walle Zita
15/04/2004: De Cock Michiel
16/04/2001: Coppens Febe
16/04/2012: Laureys Darya
17/04/1997: Van de Voorde Astrid
19/04/2011: Caekebeke Rodrik
20/04/2012: Van Eynde Argus
21/04/2011: Remon Rune
22/04/1998: Van Hecke Robbe
25/04/2009: Vincke Mila
29/04/2007: De Wandel Kasper

Aan iedereen een gelukkige verjaardag!
Maak er een fijne dag van!
Voor degene die we vergeten zijn, sorry! Maar
ook voor jullie een gelukkige verjaardag!

KALENDER KADEES
21/02: Helaas kan ons supermegacoole schurkenweekend niet doorgaan, maar omdat jullie ons toch
niet heeeel het weekend zouden moeten missen, zijn jullie zeker welkom op zondag op de klj! We
spelen vandaag het we blijven lekker thuisspel. Hopelijk zien we jullie allemaal verschijnen!

28/02: We keren even terug naar kamp, want we spelen vandaag het junglespel. Slingeren door het
oerwoud of toch maar rijden in een Jeep. Kom het ontdekken. Vergeet niet jullie Jungle outfit boven
te halen!

7/03: AH-HOI PIRAATJES! Hebben jullie net als ons ook altijd al gedroomd
om een echte piraat te zijn? Kom dan zeker samen met ons een kijkje
nemen naar wat ons vandaag te wachten staat.

14/03: Hopelijk zijn jullie klaar om te klimmen tot aan de top, want vandaag spelen we het
ladderspel. Wie zal bovenaan de ladder geraken?

21/03: Trek jullie stevige schoenen maar aan en camoufleer jezelf! We gaan vandaag op legertocht!
Haal die stoerste jongens en dapperste meisjes maar naar boven vandaag! Het wordt een echt
avontuur!

28/03: Nu de zomer toch steeds een klein beetje dichterbij komt, is het tijd om ons een beetje voor
te bereiden op de sportfeesten! Vendelen, wimpelen, touwtrekken of lopen, rara wat zullen we doen
vandaag? Kom het allemaal ontdekken tijdens ons sportfeestspel.

4/04: Vandaag is het jammer genoeg GEEN ACTIVITEIT. We zien jullie volgende
week graag terug!

11/04: Komen jullie ons helpen om ons konijn terug te vinden? Zonder konijn
krijgt de leiding geen eitjes dit jaar… en daar zouden wij heel verdrietig om zijn
. We spelen vandaag het konijnenspel.
18/04: Bom op 4H! Oh nee, mijn schip is gezonken! Hopelijk gaan jullie dat zinnetje niet teveel
moeten zeggen vandaag want we spelen Zeeslag. Zet jullie matrozenhoed maar op en kom om 14
uur naar de KLJ.
25/04: Vandaag is het opnieuw GEEN ACTIVITEIT, want de leiding en +16 gaat op gescheiden
weekend als de regels dit toelaten. Indien het toch activiteit zou zijn, zullen jullie wel een mailtje
ontvangen.

Stef, Shnollie, Laura, Ine, Fien en Febe
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Jana

Hang jij soms ook de bengel uit thuis? Ideaal, vandaag verwachten we niks
anders van jullie want we spelen het schurkenspel. Wie nu het grootste boefje
is kom je dan te weten.
Deze zondag gaan we eens speciaal doen, we gaan alles anders doen. want we
doen alles omgekeerd. Waarom? Gewoon omdat het kan. Ontdek alles deze
namiddag in het omgekeerde ring spel.
Ligt jullie gekste bril, coolste verkleedkleren, hoopje confetti al klaar? Dit zal je
allemaal goed kunnen gebruiken want deze dag zit vol met carnavalspret.
Vandaag is een hééél speciale dag. Zo verjaart er vandaag niet alleen iets
speciaals maar het is ook φ φ – dag. Of we nu een grote pie gaan bakken
omdat we het 1 jarig bestaan gaan vieren van miss Rona. Of we het getal φ uit
ons hoofd gaan leren, dat is nog een groot vraagteken.

Nicole en Hugo, Samson en Marie, den dikke en den dunnen… Jaja je ziet het al
aankomen, een voor een top duo’s. Vandaag gaan we eens testen wie in onze
geweldige Lollygroep het beste duo is tijdens de duospelen.
’t Zwien deur de bjèten joagen, een wel befaamde uitspraak in het mooie WestVlaanderen. Of we nu weldegelijk een zwien door de bieten gaan jagen, tja
goeie vraag. Je mag wel het zwientje in jou naar boven laten komen vandaag.

Vandaag is geen activiteit. Het is ons feestweekend. Tot dan!
KLJ-Feestdag, huh wat? Ja dat hoor je goed, KLJ heeft dit jaar zijn eigen
feestdag. Hoe geweldig is dit! Schrijf deze feestdag dus maar snel in jouw
agenda zodat we deze samen kunnen vieren.
Een tocht door het donker, dididididie… We zijn toch niet bang didididiee…
Tuurlijk zijn wij niet bang van een paar km stappen, misschien wel een bos of
een beek.
Het is spijtig genoeg geen activiteit want de +16 en de leiding is op weekend.
Maak je maar geen zorgen: volgende week staan we weer klaar met een
spetterende activiteit.

Quinten

Karen

Siebe

Lien

Aline

Elise

Kalender Jonckers
7/03: We starten de maand met een klassieker, boerenspel. Trek dus allemaal
maar je zondagse overall en botten aan en vergeet zeker jullie hooivorken niet.
Verkleed komen is een pluspunt!
14/03: JoePI ! Het is vandaag een jaar geleden dat corona tot pandemie is
uitgeroepen. Ook al hadden we dat liever anders gezien, we gaan dat toch eens
goed vieren op de HapPI coronadag. PIk jij deze activiteit ook mee?
21/03: Het wordt eens tijd dat we de koersbenen uit de kast halen, want
vandaag gaan we de steilste cols van Sinaai beklimmen in de korte, maar
daarom niet minder spectaculaire Tour de Frans!
28/03: Onze favoriete presentator, Peter Van de Veire, is nu al bijna een jaar
met dat rad aan het spelen op tv. Het is tijd dat wij dat ook eens proberen,
maar om geen boze videoboodschappen van Peter te krijgen hebben we er een
‘draai’ aan gegeven. Daarom spelen we vandaag het Rad van Onfortuin.
1/04: Om te compenseren dat het zondag geen activiteit is, wil jullie
superleiding een kleine inspanning leveren en een avondspel geven! Om 19u30
is iedereen welkom voor het poisson d’avril spel. Vergeet niet naar de datum te kijken.
4/04: Deze zondag is jullie leiding hun tuin vakkundig aan het uitkammen om
alle paaseieren te bemachtigen. Jullie zullen het dus een weekje zonder ons
moeten doen, want het is geen activiteit vandaag.
11/04: 11 april 2021 is een first in de KLJ geschiedenis., want het is de eerste
officiële KLJ-feestdag vandaag! Dat kunnen we niet voorbij laten gaan zonder
feest en daarom verwachten we jullie allemaal op post, tot zondag! #Laathetknallen
18/04: Zeewier is fantastisch, het kan gebruikt worden als medicijn, eten en
zelfs make-up. Als je ons niet gelooft moet je zeker komen vandaag, want na
deze activiteit gaan jullie niet meer zonder kunnen. We gaan alle beken in
Sinaai uitpluizen naar een voorraad op de vettige zeewiertocht.
25/04: Vandaag zijn jullie leiding en de +16-ers op gescheiden weekend,
daarom is het geen activiteit vandaag. Dit is natuurlijk als Marc Van Ranst en
Steven Van Gucht ons goedgezind zijn, als het toch activiteit is zullen we het
zeker laten weten via facebook.
Groetjes van jullie fantastische leiding!
Astrid, Jeroen, Joran, Robbe, Robin en Sofie

