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Onze beste wensen
2021
We hopen op een jaar waarin corona weer een bier is en
Donald weer een eend.
Een gezond jaar gewenst!

Beste ouders en leden
Er zijn alweer 2 maanden gepasseerd. Dit waren niet zomaar 2 maanden. Het was wat zoeken en
aftasten hoe we onze KLJ-activiteiten konden laten doorgaan. Helaas was het niet mogelijk om nog
activiteiten te geven aan de +12. De leiding heeft hen in deze 2 maand toch proberen te entertainen.
Dit gaan ze de komende maanden blijven proberen. Houd dus zeker jullie mailbox en de
facebookpagina in het oog. Dit geldt natuurlijk ook voor de andere leden.
In veilige omstandigheden konden de -12 activiteiten gewoon doorgaan. Het is uiteraard wel eens
leuk dat je het hele terrein voor jou alleen hebt zonder die +12 leden
. Hopelijk hebben ze zich
geweldig geamuseerd in deze rare tijden. En ja, op 6 december kwam de Sint zelfs een bezoekje
brengen bij ons. Van op afstand kregen alle leden een zakje vol lekkers. Zelfs bij de Jonckers kwam de
Sint ze speciaal aan huis leveren. Dankuwel Sint!
Zoals altijd vind je verder in dit boekje de kalender voor de komende 2 maanden. Voor de jonckers
zal je geen kalender vinden, omdat we voorlopig nog niet weten wanneer we de activiteiten mogen
hervatten. Van zodra wij meer weten, brengen wij jullie zo snel mogelijk op de hoogte. Als we nog
eens iets online organiseren, horen jullie dit ook van ons. Voor de -12 leden blijft alles gewoon
hetzelfde als voorheen.
Het is fijn om te zien dat er ondanks alles toch steeds zoveel leden paraat staan. Dat jullie ons hierin
vertrouwen doet ontzettend veel deugd. Wij doen er alles aan om onze leden een middag vol plezier
te geven. Op een veilige manier uiteraard! Wij willen ook jullie bedanken om steeds de maatregelen
te volgen bij het brengen en afhalen van uw kind. Samen slaan we ons hierdoor.
Hopelijk brengt de komende periode ons meer dan de afgelopen periode. We zijn nog nooit zo klaar
geweest om evenementen te organiseren. In hoeverre dit mogelijk is, blijft afwachten. Naar jaarlijkse
gewoonte staat er rond Valentijn onze ontbijtmandenactie gepland. Door de geldende maatregelen
is het organiseren hiervan praktisch heel moeilijk. Het wordt dus wachten op versoepelingen of wij
zien ons genoodzaakt onze actie op een later tijdstip vast te leggen. Zodra er een datum gepland
staat, zien jullie onze brief om een lekkere ontbijtmand te bestellen wel verschijnen.
Later in februari staat ons -16 weekend gepland. Jullie kunnen 19-21 februari alvast in jullie agenda
schrijven. Of het weekend mag doorgaan, blijft zowel voor ons als voor jullie een vraagteken. Volgens
de maatregelen nu, zijn weekends verboden. We kunnen alleen maar hopen op versoepelingen.
Dit was in een notendop wat ons de komende 2 maand te wachten staat. Helaas is plannen het
moeilijkste wat we nu kunnen doen. Dus kunnen we niet genoeg benadrukken, hou jullie mailbox in
de gaten. Via deze weg houden wij jullie up to date als er iets beslist wordt. Heeft u vragen, da, kan u
steeds bij de leiding en het bestuur terecht!
Hopend op een nieuw jaar vol versoepelingen. Hou het gezond, en tot snel!
Groeten van jullie hoofdleiding!
Astrid Van de Voorde
0470 57 12 46

Sofie Van Damme
0492 83 24 66

Dag allerliefste kadeetjes!
Eerst en vooral willen wij jullie graag fijne feestdagen en een gelukkig
nieuwjaar wensen. 2020 was een heel bijzonder jaar. Door corona moesten
we allemaal veel regels volgen en, vooral, veel onze handen ontsmetten. De
leiding is heel dankbaar dat jullie dat zo goed hebben gedaan!
Gelukkig konden de activiteiten toch nog doorgaan. Zo hebben jullie zich
bewezen op het vallende blaadjes spel, de leiding had het heel moeilijk om
het tegen jullie op te nemen. We zijn ook een keertje samen naar de ruimte
gevlogen en zagen daar zelfs een corona planeet. Op 6 december kwam de
Sint. Het is toen duidelijk gebleken welke leeftijdsgroep de leukste is
.
Het einde van het jaar is in zicht, maar niet getreurd, want wij staan weer met
een heleboel leuke activiteiten klaar. We gaan nog niet alles verklappen, maar
in januari krijgen wij versterking van enkele andere, superleuke leiding. Kom
dus zeker naar de activiteit om dit alles te ontdekken.
Leider Shnollie is 3 januari jarig en dat kunnen we niet zonder feestje voorbij
laten gaan. We gaan er iets heel leuks van maken! Ook spelen we het kreupele
kinnekesspel, op 1 been of toch maar met 1 arm. Hopelijk mogen we ook op
weekend. De leiding heeft alvast heel veel leuke dingen op de planning gezet.
Duim zeker met ons mee! Het belooft dus weer de moeite te worden. Je wilt
het echt niet missen. Tot zondag!

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

Beste lolly’s
Eerst en vooral willen wij jullie bedanken voor het
spetterende jaar. Het was een speciaal jaar maar dat hield
jullie niet tegen om naar de KLJ te komen. Zo hebben jullie
2020 wat aangenamer gemaakt en hebben we samen al
heel wat gekke en plezante activiteiten beleefd.
Als tweede wensen we jullie een zeer tof nieuwjaar en
staan er ook in 2021 MEGA COOLE activiteiten voor jullie
klaar. Zodat we er een knallend jaar van kunnen maken!
Ontdek alle activiteiten in onze fantastische kalender
verderop in het boekje en hopelijk zien we jullie allemaal
massaal op de volgende activiteiten. Zodat we kunnen tonen
dat de lolly’s de tofste, beste,… zijn!
Warme groetjes, de lollyleiding!

Heey Jonckertjes
Jammer genoeg kunnen we door corona nog steeds geen
fysieke activiteiten geven.
Omdat we het leiding geven en jullie een beetje missen,
hebben wij voor jullie komende weken wel enkele activiteiten
in petto!
Houd dus zeker vanaf 28 december jullie facebook in de
gaten, want er komen een aantal mega toffe uitdagingen en
activiteiten jullie richting uit!

Wij hopen alvast dat we samen op -16 weekend kunnen gaan
en er toch nog een fantastisch jaar van kunnen maken!

Kusjes jullie meest fantastische jonckerleiding ooit!

Gelukkige verjaardag!
Januari
03/01/2002: Holbrechts Jonas
05/01/2005: Van Damme Kobe
06/01/2000: Schepens Laura
09/01/2001: Van de Voorde Ine
16/01/1999: Van Damme Karen
30/01/2009: Laureys Alyona

Februari
01/02/2005: Coppens Senne
02/02/2002: Polfliet Siebe
09/02/2012: Ongena Bavo
11/02/2013: Van de Velde Dries
13/02/1997: Van Theemsche Lorenzo
15/02/1997: Van den Abeele Robin
19/02/2005: Van de Walle Kato
26/02/2004: De Greyt Xander
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!

Maandelijkse portie humor
Dom
De juf zegt: 'Wie zich dom voelt, moet gaan staan.' Niemand staat,
behalve Jantje. Juf: 'Jantje vind jij jezelf dom?' 'Nee, maar ik vind het zo
zielig dat alleen u staat.'

Vakantie
Een vader vraagt aan zijn zoontje: ‘Wat is jouw favoriete vak op school?’
Het zoontje zegt: ‘Dat is vakantie.’ Zegt de vader: ‘Dat is toch geen vak?’
Antwoordt het zoontje: Jawel: vak-antie!’

Beetje dom
Wat is het toppunt van domheid?
Antwoord: Struikelen over draadloos internet

Schurkenweekend
Ben je al dat braaf zijn beu en heb je zin om voor een keer de schurk uit te hangen?
Dan is ons schurkenweekend hier het ideale moment voor! Verkleed je als een
echte slechterik zoals Cruella De Vil, Gargamel of de boze koningin… en kom samen
met ons de boel op stelten zetten!

Wanneer?
Vrijdag 19 februari verwachten wij de Lolly’s en Kadees om 18.30 uur aan het station van Sinaai.
Kom zeker op tijd!
Zondag 21 februari om 17u mogen jullie je kroost komen ophalen aan het KLJ-lokaal.
De Jonckers verwachten we vrijdagavond met een perfect in orde gemaakte fiets.
(Dus lichten, remmen, opgepompte banden…) we verzamelen hiervoor om 18u30 aan het lokaal.
Wij verwachten iedereen verkleed in het thema. Dus haal je favoriete schurkenpak alvast maar
boven! En vergeet niet… Wees creatief!

Wat neem ik mee?

Wat neem ik niet mee?

- Luchtmatras of veldbed

- Bergen snoep

- Slaapzak en slaapkledij
- Verkleedkledij (aandoen bij vertrek)

- Drank
- Dure elektrische voorwerpen

- Toiletgerief
- Slecht humeur
- Voldoende kledij (regenkledij, truien, broeken, ondergoed…)
- Stevige schoenen
Hierbij willen wij wel benadrukken dat het weekend enkel zal doorgaan indien dit volgens de
coronamaatregelen mogelijk is. We wilden jullie op deze manier toch de kans geven om jouw
zoon/dochter al in te schrijven en de datum in jullie agenda te noteren. Moest het weekend niet
doorgaan, dan houden we jullie zeker op de hoogte!

Inschrijven:
Dit alles wordt jullie aangeboden door jullie leiding en dit tegen de prijs van €30.
Inschrijven kan voorlopig via mail (kljsinaai4e@gmail.com). Dit moet gebeuren voor
14 februari. (Verdere communicatie volgt.)

Nog vragen?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met de leiding!
Kadees: Fien De Meester (0498 76 18 40) of Ine Van De Voorde (0498 33 06 54)
Lolly’s: Aline Van Nieuwenhove (0468 13 23 91) of Jana Polfliet (0471 80 25 90)
Jonckers: Sofie Van Damme (0492 83 24 66) of Astrid Van de Voorde (0470 57 12 46)
Ik, ………………………………………………………….…………., ouder van…………………………………………..……….
geef de toestemming aan mijn kind(eren) om mee te gaan op -16 weekend.
Ik betaal hierbij …… x €30 = €…
Jouw inschrijving is pas definitief als het weekendgeld betaald is.
Zo hebben wij een duidelijk overzicht wie meegaat en wie niet.

Ontbijtmandenactie

Elk jaar organiseren wij met veel liefde onze
ontbijtmandenactie! Dit zal dit jaar niet anders zijn, de
datum hiervoor vastleggen is echter moeilijk.
Momenteel is het volgens de huidige maatregels
organisatorisch niet haalbaar om dit te realiseren.
Hopelijk komen er snel kleine versoepelingen die ons in
staat stellen de ontbijtmandenactie te laten doorgaan.
De brief staat reeds klaar, dus van zodra het kan, wordt
dit gecommuniceerd en kunnen jullie bestellen!

KALENDER KADEES
3/01
HIEP HIEP HOERA. Vandaag is leider Shnollie jarig. Dat moet gevierd worden. Daarom
spelen we vandaag het leider shnollie verjaardagsspel. Zet jullie feesthoed maar op, want het zal
een echtf feest zijn. Je wilt Shnollie zijn verjaardag toch niet missen?
10/01
Het komt er toch nog van, het enige echte emojispel. Die grappige gele mannetjes, maar ook die
kleine diertjes en figuurtjes, ze zullen er allemaal bij zijn. Mis deze coole activiteit zeker niet. Tot dan
17/01
Is het Elsa of Anna, nee hoor, je ziet die gekke sneeuwman komen. Vandaag gaan we knotsgekke
dingen doen op de Olafgames. Wil je mee op avontuur, kom dan zeker eens een kijkje nemen in ons
magische paradijs.
24/01
Vandaag spelen we nog eens de traditionele pleinspelen. We zullen hockey spelen, voetbal,
baseball, enzovoort. Jullie zijn dus meer dan welkom om samen met ons te ravotten op de
pleinspelen. Doe jullie sportschoenen maar aan!
31/01
Op 1 been, zonder handen of maar 1 arm? Je kan het allemaal meemaken op het kreupele
kinnekesspel. Hou jullie klaar voor een te gekke activiteit vol plezier. Het zal grappig worden. Ook
zin om iemand van je leiding op 1 been voetbal te zien spelen?
7/02
Wie gaat er mee? Een Reis rond de wereld die zullen wij maken, wie gaat er mee? Van Afrika tot in
Amerika, van op de Himalaya tot in de woestijn. Kom samen met ons de wereld verkennen!
14/02
Al vlinders in je buik? Of heb je een heel goede vriend of vriendin? Vandaag zullen we de echte liefde
ontdekken op het hartjesspel. Wij zullen zorgen dat Cupido in de buurt is!
19 - 21/02 -16 weekend
We gaan op weekend!!!! Hou dit weekend zeker maar vrij om er iets supervet van te
maken! De leiding is er klaar vooooooorrr!
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!

Stef, Shnollie, Laura, Fien, Febe en Ine

Lolly kalender
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Siebe

Vandaag halen we onze kerstversiering nog eens boven. Maar niet om zomaar
een boom te versieren. Deze keer doen we het op landelijke wijze door een
tractor te versieren voor het verlichte tractorstoet spel.
Liggen jullie skibril, sneeuwbotten en skilatten al klaar want we trekken deze
zondag naar de skigebieden voor een après-ski. Wil je ontdekken wat dat is?
Kom dan zeker naar het après-ski spel.
Deze namiddag komen de 2 kleinste, maar gevaarlijkste leiding van heel KLJ
Sinaai samen in actie met het klein gevaarlijk afval spel. Nieuwsgierig wie ze zijn
en wat ze gaan uitspoken met jullie? kom dan deze namiddag naar de activiteit.
(als dat maar goed komt

)

Houd jullie wapens gereed en kleed jullie maar goed warm, want het wordt deze
namiddag een heel koude en zware strijd in het koude oorlogsspel.
Vandaag gaan we eens testen wie van onze lolly’s ons al het beste kent na al die
activiteiten en wie ons het meest in de gaten hield in het hoe goed ken jij jouw
leiding spel.
Normaal zouden we vandaag Valentijn vieren met een vriendje of vriendinnetje.
Maar dat vinden wij maar saai, dus vieren we dit met onze exen om ze daarna
met tipp-ex voor altijd te wissen in het tipp-exenspel.
Maak jullie valiezen maar al klaar en pak die bedjes al bij de hand, want dit
weekend gaan we een heel weekend samen toffe en spetterende activiteiten
doen op het -16 weekend. Samen duimen dat dit kan doorgaan! Meer info
vinden jullie in het boekje.
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.
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