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Voorwoord 
 

Beste ouders en leden 

We zijn al twee maand verder in ons nieuwe werkjaar. We hebben dan ook al een paar 

activiteiten waar we trots naar kunnen terugblikken en een paar die voor de deur staan. Zo 

hebben we onze jaarlijkse appelslag gehad om een beetje geld in het laatje te krijgen. Aan 

iedereen die geholpen heeft: van harte bedankt!  

Door de coronamaatregelen staat er enkel voor de -12 leden heel wat te wachten. Wij hopen 

dat we nog veel activiteiten kunnen organiseren en dat we er voor 2020 toch nog een leuk 

KLJ-jaar van kunnen maken. Hou zeker allemaal jullie mailbox in de gaten voor verdere 

informatie. Je mag steeds een mail sturen of bellen naar de leiding. Die zullen je kunnen 

vertellen wat er beslist wordt. Wij proberen jullie zo snel mogelijk te updaten. 

Voor de leden staan er nog een heleboel leuke activiteiten op het programma. De kalender 

met de activiteiten vinden jullie achteraan in het boekje terug. Wij kijken alvast uit naar de 

activiteiten die hopelijk kunnen doorgaan. 

Wij wensen iedereen die examens heeft heel veel succes! Wij duimen! 

Aan iedereen alvast prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar gewenst vanwege het hele 

bestuur en leiding van KLJ Sinaai! 

2020 is bijna vervlogen, 2021 staat reeds voor de deur. Een nieuw jaar met nieuwe dromen, 

alles krijgt een nieuwe kleur! Veel geluk en vrede, veel liefde voor elkaar. Aandacht voor de 

naaste, het wordt een prachtig jaar! 

 

Groeten jullie hoofdleiding 

Astrid Van de Voorde     Sofie Van Damme 

 

 

  



KLJ in tijden van corona 
 

Wij proberen onze werking zo veilig mogelijk te laten doorgaan. Hiervoor 

volgen we de regels van de overheid nauwlettend op en proberen we zo snel 

mogelijk te communiceren hoe onze werking zal verlopen. Bekijk dus voor de 

activiteiten zeker jullie mail om mee te zijn met de laatste updates. Deze zullen 

ook via Facebook worden gecommuniceerd.  

 

Hoe loopt het nu: 

• Activiteiten voor +12 worden afgelast. (Online alternatieven worden 

bekeken.) 

• De leiding draagt gedurende heel de activiteit een mondmasker en 

probeert contact met leden te vermijden.  

• Voor -12 verplichten we geen mondmasker, maar je mag dit uiteraard 

altijd opzetten.   

• De handen van leiding en leden worden regelmatig ontsmet. Zeker als 

jullie toekomen moeten de handen worden ontsmet.  

• Wij zullen ook steeds alle activiteiten buiten organiseren, dus 

voorzie warme kledij die ook regenbestendig is. Alleen bij hevige 

regenval kunnen we even binnen of onder het afdak schuilen.   

• Als je je ziek voelt, blijf je uiteraard ook beter een weekje thuis. 

• Wij zullen ook een aanwezigheidslijst bijhouden. 

 

 

 

  



Hoi allerliefste kadeetjes! 

 

Het is weer tijd voor een nieuw boekje en een heleboel superleuke activiteiten! 

De leiding is heel blij dat er altijd zoveel enthousiaste kadeetjes op de KLJ zijn. 

We zijn dan ook heel trots op jullie inzet. Ook zijn we dankbaar dat de 

zondagactiviteiten voorlopig mogen doorgaan en dat we jullie dus nog kunnen 

zien      . We doen er dan ook alles aan om de namiddag veilig te laten verlopen 

door onder andere vaak de handen te ontsmetten, in de buitenlucht te 

spelen,…  

 

Er komen ons heel wat geweldige zondagen tegemoet, dus houd jullie maar 

alvast klaar! De leiding kan niet wachten om jullie terug te zien. 

Vele groetjes van jullie kadeeleiding 

 

Fien  Laura   Febe   Ine  Jonas   Stef 

  



Geachte lolly’s, 

 

Wij, jullie leiding, willen jullie hartelijk bedanken voor jullie 

enthousiasme op onze activiteiten en voor al jullie inzet. Het 

weerzien van jullie lieve gezichtjes elke zondag geeft ons de motivatie 

om er elke week te staan met nieuwe activiteiten. Jullie zijn, één voor 

één, topleden! De appelslag is dit jaar zeer vlot verlopen dankzij 

jullie, dus ook daarvoor, een dikke merci!!! 

Met vriendelijke groetjes, 

De Lollyleiding 

Ps. Check zeker de kalender van de komende maanden, want het 

wordt, al zeggen we het zelf, meer dan de moeite. Elke week staat in 

thema van een tv-programma of film. Zo garanderen we een 

topprogramma van activiteiten!!! 

 Wij hopen dat jullie weer elke zondag massaal aanwezig zijn!  

Tot dan!  

 

 

  



Lieve Jonckers 

Wel sjarels, zoals jullie ondertussen wel al weten zijn zondagactiviteiten voor ons 

een no-go geworden. Daarom zal je in dit boekje geen activiteitenkalender vinden. 

We hadden het ook liever anders gezien, maar voor de algemene gezondheid moet 

iedereen een steentje bijdragen. Dat dat steentje bij ons soms voelt als een 

Stonehenge megaliet, snappen we maar al te goed. 

Maar kijk, we kunnen er alleen maar het beste van maken.  

Wat kan je zoal doen om de verveling tegen te gaan? Hou eens een grote 

schoonmaak op je kamer (geef toe, ’t is een nest daar of niet?), schaaf je woordjes 

Frans wat bij, leer een zotte nieuwe partytrick als jongleren, of ga eens naar de bib 

om eindelijk die Harry Potter-saga te lezen, misschien wel in het Engels? Nu fysieke 

bezoekjes niet meer aan te raden zijn, kan je ook eens wat vaker naar bomma en 

bompa bellen. Die mensen zien wellicht nóg minder volk dan wij.  

Voilà, dat waren al enkele redenen om niet een hele maand in je nest te blijven 

stinken! 

Wat KLJ betreft, laten we jullie natuurlijk ook niet zomaar vallen. Wij als leiding 

kunnen onze schatjes van patatjes nu eenmaal niet zo lang missen. Daarom zullen 

we op tijd en stond wel een ‘videobelleke’ arrangeren. Er zijn genoeg sites waarop 

je online in groep kan spelen, zoals scribblio, boardgamearena, …  

Altijd een aanrader ook om zoiets te spelen met je klas of familie. Als jullie zelf 

ideeën hebben voor ons, laat die dan ook maar weten, hoor! 

Hou de moed erin, faites attention au virus, and see you all soon! 

 

6 vettige smakkerds van de leiding xxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS: Ja, de lockdown valt ons duidelijk ook zwaar          



Gelukkige verjaardag! 
November 

01/11/2012: Van den Berghe Louis   

  06/11/2004: Rooms Casper 
    07/11/1993: Merckx Joran  

    09/11/2012: Van Rumst Nelle  

    15/11/2004: Goethals Jente  

     16/11/2002: Lissens Yara   

    24/11/2006: De Greyt Femke 

     25/11/1997: Van Damme Sofie  

 

December 

03/12/2010: Van de Velde Noor  

06/12/1996: De Block Jens  

12/12/2014: Verschueren Fran 

17/12/2006: Goethals Maxim  

 27/12/1995: De Bock Joran  

    

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! 

 
  



Spelletje van de maand 
 

  



Maandelijkse portie humor 

 

 Vieze wc. 
Twee wc-potten staan naast elkaar. Zegt de ene pot tegen de ander: 

'Je hebt daar een vlekje.' Zegt de andere pot: 'Hoe kun jij dat nou 

zien? Je hebt je bril niet eens op!' 

 

Jantje logeert bij oma. 

Jantje logeert in de vakantie bij oma, die hem opeens in de hoek van 

de kamer ziet staan. Oma vraagt hem waarom hij dat nu doet. Jantje 

legt uit: "Volgende week is de vakantie voorbij en moet ik weer naar 

school, dus ben ik vast aan het oefenen." 

 

De boom 

Waarom kan een boom niet voetballen.                                                         

Antwoord: Hij is geschorst.  

  



KADEES 
1 november: Vallende blaadjesspel 

Het is herfst en de blaadjes vallen weer volop van de bomen. Daarom spelen we vandaag het 

vallende blaadjesspel. Wil je weten wat deze activiteit juist inhoudt? Kom het ontdekken op de KLJ! 

 

8 november: Ruimtespel 

Joepieeee, we gaan naar de ruimte! Jullie zijn allemaal uitgenodigd in ons giga-groot-ruimteschip. Dit 

wordt een fantastisch avontuur dus vergeet zeker niet te komen: om 14u stijgt ons ruimteschip op! 

 

15 november: Politie en boef 

WOW, dit wordt een spannende activiteit. Krijgt de politie de boef te pakken? 

Of zal de boef toch maar weer weten te ontsnappen? De leiding kijkt er alvast 

enorm naar uit om de strijd tussen de politie en de boeven mee te maken. 

Warm je alvast maar op. Alle kadeetjes zijn welkom! 

 

22 november: Eén tegen allen 

Wil jij graag winnen van de leiding? Kom dan maar naar de KLJ en laat al jouw verschillende talenten 

zien! Ieder kadeetje gaan we nodig hebben zodat we de leiding samen kunnen verslaan! Durf jij deze 

uitdaging aan?  

 

29 november: Verrassingsspel  

Huh, wat gaan we vandaag doen? Dit is een VERRASSING dus dit kunnen we jullie nog niet vertellen. 

Alle nieuwsgierige kadeetjes worden op de KLJ verwacht zodat we dit geheimpje kunnen onthullen!  

 

6 december: Roetpietenspel  

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan  Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan  

Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer. Hoe waaien de wimpels al heen en al weer. 

Woehoew Sinterklaas en de roetpieten zijn eindelijk in ons land! Dit moeten we vieren samen met 

jullie dus kom zeker naar ons roetpietenspel! 

 

13 december: Emojispel  

Er bestaan zoveel leuke emoji’s       dus we gaan hier ook een leuk spel rond spelen      ! Enkel 

lachende blije gezichtjes zijn vandaag toegelaten op de KLJ! Dus ben je boos? Pluk een roos, zet hem 

op je hoed, dan ben je vandaag op de KLJ weer goed! 

 

20 december: Kerstfeestje 

Het is eindelijk zover: KERSTFEESTJE!!! Wil je mee feesten met de leiding op dit mega-super-duper-

kerstfeestje? Dat is leuk om te horen! De leiding heeft er ook heel veel zin in. Om 14u starten we 

deze mooie dag.  

 

27 december: Barryspel  

Het wordt een coole dag vandaag met dit gave Barryspel! Weet je niet juist wat een ‘barry’ is? Dat is 

niet erg! Kom naar de KLJ om dit uit te vissen! Neem alvast een coole pet mee als je dit thuis liggen 

hebt.  

  



Lolly’s 
8 

nov 

Wacht eens even… Of schrijf ik beter W817. Je kent dit programma uit de tijd van jullie 
leiding misschien wel. Een topserie, waar de leiding maar geen genoeg van kon krijgen, 
maar niet zo top  als de activiteit die vandaag op het programma staat! Herbekijken 
gaat niet in het echte leven dus kom zeker naar het W817-spel!!!! 

15 
nov 

Zie jij in jullie tuin soms ook van die bergjes zand verschijnen? Mysterieuze hoopjes, 
gemaakt door rare wezentjes. Deze zondag gaan we ons onder de grond wanen en deze 
diertjes bestuderen in een heus Mollenspel!  

22 
nov 

Wat als… de aarde niet rond was? Wat als… we enkel nog achterwaarts konden lopen? 
Wat als… corona er nooit was geweest. Wat als… spinnen konden praten? Wat als… het 
deze zondag weer een topactiviteit wordt? Wat als… ? 

29 
nov 

‘Loslopend wild’ Zo kunnen de lolly’s soms wel eens worden beschreven      , alle geluk 
zijn we fan van deze wildebrassen. Voor hen zorgen we dan ook weer voor een 
spetterende activiteit.  

6 
dec 

Dag Sinterklaas!! Ook onze beste vriend zal vandaag zijn mondmaskertje bovenhalen 
en ons een bezoekje brengen. Met zijn ontsmette handjes zal hij aan alle brave kindjes 
een cadeautje overhandigen. Lolpiet, zeurpiet, dikke piet, slimme piet en de rest zullen 
ook van de partij zijn om de iets stoutere kindjes aan te pakken. Het wordt hoe dan ook 
een zalige dag!!! (Je mag steeds een tekening meebrengen voor Sint en/of piet) 

13 
dec 

Boer zoekt vrouw, boer zoekt man, boer zoekt knecht, boer zoekt vriendjes, boer zoekt 
varkens, boer zoekt tractor… Alleszins de boer zoekt iets. Kom samen ontdekken wat 
onze boer zoekt! 

20 
dec 

De koude wintermaanden vragen om een gezellig warme choco, een haardvuurtje, 
gezellige lichtjes en uiteraard een kerstfeestje. Het zal geen saaie boel worden, want 
we zijn helemaal geïnspireerd door ‘Home Alone’, dus wees op jullie hoede voor de 
boobytraps.  

27 
dec 

Vandaag wordt het een ‘serieuze’ activiteit, want het is hoog tijd dat we eens gaan 
bekijken wat het nieuws ons kan bijbrengen. Het journaal om 14u op de KLJ. Wees 

gerust we zorgen voor het beste nieuws  van het jaar 2020       

3  
jan 

Wow alweer een nieuw jaar, vol goed voornemens, hernieuwde wensen en lachende 
gezichten. Het hoogtepunt rond deze tijd is uiteraard het nieuwjaarsconcert! Kom dus 
zeker samen genieten van een staaltje geniale symfonieën!!! Alvast een gelukkig 
nieuwjaar gewenst!!!!!!! 
 

Tot zondag, xxx 
Q. 

 

S. 
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