Onder Ons
Januari – Februari 2022

V.U.: Sofie, Febe & Karen

Beste leden en ouders,

November en december zijn weer voorbijgevlogen en 2021 is ook op zijn eind. Ondanks een
paar afgelaste evenementen, zoals Kristus Koning en de kerstmarkt, kunnen we toch
terugblikken op een aantal leuke momenten van de afgelopen 2 maanden. Eerst en vooral was
ons kerstfeestje weer een groot succes. We hebben er een gezellige en toffe namiddag van
gemaakt. Hopelijk vonden jullie het kerstcadeau een leuke verrassing. Door de drukke agendat
van de Sint is hij jammer genoeg niet op bezoek kunnen komen, maar hij had voor al die brave
kindje toch een lekker zakje snoep achtergelaten. Tenslotte heeft de +16 er een Grieken en
Romeinen weekend opzitten en het was weer de moeite.

Nu 2022 van start is gegaan hebben wij de komende maanden weer enkele toffe activiteiten
en evenementen in petto voor jullie. Zo hopen we van 25 tot 27 februari op -16 weekend te
kunnen gaan. Dit jaar zouden we de schurk uithangen op ons schurken- en
bandietenweekend. Hou deze datum dus maar al zeker vrij in jullie agenda. Of dit weekend
kan doorgaan, blijft echter nog een groot vraagteken. Volgens de huidige maatregelen zijn
overnachtingen verboden, maar de leiding blijft hopen op versoepelingen zodat we er een
spetterend weekend van kunnen maken. Rond Valentijn verkopen wij naar jaarlijkse traditie
onze Valentijnsontbijtjes. Vergeten jullie ook geen ontbijt te bestellen? De leiding komt ze
zondagochtend 13 februari bij jullie thuis brengen, zodat jullie kunnen genieten van een lekker
KLJ-ontbijt. Ook staat er voor de +16 leden nog een leefweek op de planning. Of deze kan
doorgaan, hangt net zoals het -16 weekend nog af van de maatregelen.

De feestdagen zijn al volop bezig, maar toch willen we jullie namens alle leiding en bestuur
nog een fijne kerst en een gelukkig 2022 wensen! Hopelijk zijn jullie klaar voor een nieuw jaar
vol KLJ-plezier. De leiding heeft er alvast zin in!

Groetjes jullie hoofdleiding
Sander De Wandel
0471 72 26 15
sanderdewandel@gmail.com

Fien De Meester
0498 76 18 40
fiendemeester@hotmail.com

Allerliefste kadeetjes,
Het is weer snel voorbijgevlogen, het einde
van het jaar staat voor de deur. Daarom
wensen wij jullie alvast een gezellig
kerstfeest en een geweldig nieuw jaar toe.
Helaas zullen we door de feestdagen wel
een aantal zondagen niet naar de KLJ
kunnen gaan.

Niet getreurd, we gaan in 2022 gewoon door
met ontzettend leuke activiteiten. Zo staat er
eerst een verrassingsactiviteit op de kalender. We gaan ook naar het
leger en zullen uit volle borst meezingen met K3 tijdens de Studio 100
activiteit. Hopelijk gaan we in dit nieuwe jaar samen op weekend van 25
tot 27 februari. Schrijf deze data alvast in jullie agenda, want het belooft
geweldig te worden.
Om af te sluiten hebben wij nog een klein versje voor jullie.
Mijn beste wensen voor het nieuwe jaar
Ik kan de toekomst niet voorspellen
Maar ik wil je toch vertellen
Als ik het voor het zeggen had
Kwam er alleen liefde op je pad.
Een gezond en gelukkig nieuw jaar!
Jullie kapoentjes,
Elise, Karen, Fien, Shnollie, Ine, Yara en Siebe

De afgelopen activiteiten hebben we ons weer heerlijk kunnen
amuseren door te ravotten en te spelen in de modder. Niet getreurd,
het wordt alleen maar beter.
Hopelijk hebben jullie ook allemaal al leuke feestdagen achter de rug
gehad, met veel cadeautjes en lekkernijen. We beginnen weer aan een
nieuw jaar met fantastische activiteiten op de kalender. Ben je
benieuwd? Kom het dan zeker uitzoeken op zondag, of blader even
door naar de kalender ;) Wij staan alvast te springen om nog meer
leuke activiteiten te doen met jullie. Helaas zullen jullie ook enkele van
de leiding moeten missen omdat ze moet studeren snif. Het
-16-weekend staat alvast in onze agenda, laat ons hopen dat het door
kan gaan!!!

Vele groetjes, jullie (zelf in te vullen) …………………………. lolly-leiding
Jana, Aline, Febe, Quinten en Sander

Hey COOLE Jonckertjes

Jullie leiding wenst jullie het allerbeste voor het nieuwe jaar
en we staan hier weer met een nieuwjaarsbriefje klaar.
Het afgelopen jaar was weer eentje vol plezier en sfeer,
hopelijk krijgen we in 2022 daarvan nog veel meer!
Elke zondag zullen we weer samen spelen,
jullie zullen zich absoluut niet vervelen!
Hopelijk gaan we binnenkort weer op weekend met z’n allen,
we zullen het daar eens laten knallen!
We verheugen ons erop jullie elke zondag te mogen
verwelkomen,
wij geven activiteiten waar jullie nog weken van zullen dromen!
Jullie kapoenen,
Astrid, Jeroen, Sofie, Lien, Robbe en Stef
Sinaai, 1 januari 2022

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
13/01/2010: Catthoor Ante
16/01/1999: Van Damme Karen

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
20/02/2012: Van den Bergh Matthias
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!

Spelletjes

Ontbijtmandenactie: 13 februari 2022

Elk jaar organiseren wij met veel liefde onze
ontbijtmandenactie! Dit zal dit jaar niet anders zijn, de
ontbijtmanden gaan door op zondag 13 februari 2022.
Van zodra jullie kunnen inschrijven, mogen jullie een
mailtje verwachten!

KALENDER KADEES
9/01
Hier zijn we weer, en deze keer met het Verrassingsspel. Als je wilt ontdekken
wat we vandaag gaan doen, wees dan paraat om 14u aan het lokaal. Wel
kunnen we al verklappen dat er iemand zal zijn die jullie nog niet zo vaak
gezien hebben en die heeft heel wat in petto voor jullie. Dus, bereid je maar
goed voor. Het wordt superleuk!
16/01
Vandaag gaan we sluipen, kruipen en marcheren. Om te testen of jullie wel
ons land zouden kunnen verdedigen, moest dat nodig zijn, spelen we
vandaag het Legerspel. Doe zeker niet jullie mooiste kleren aan, want
mensen in het leger kunnen er wel een zooitje van maken. Hopelijk zien we
jullie massaal verschijnen.
23/01
Brrrrr…. Wat is het koud de laatste tijd. Om ons wat op te warmen, gaan we samen aan de
kookpotten staan. Trek dus zeker je kookschort aan, want vandaag gaan we Winterkoken. Wat we
gaan maken, blijft voorlopig nog even een verrassing, kom naar de KLJ en je zal ontdekken wat
voor lekkers we op het menu hebben staan.
30/01

Als je dit kan lezen, ben je goed voorbereid op de activiteit. We doen namelijk een omgekeerde
dag. Verwacht alles wat je niet kan bedenken. Het wordt een zotte, gekke, geweldige zondag.
6/02
Wie is de sterkste, slimste, sportiefste Kadee van deze groep? Wil jij de titel
bemachtigen? Kom dan zeker een kijkje nemen! Vandaag spelen we de Kadeetrofee. Het zal een helse strijd worden, maar de overwinning zal heel goed voelen.
Wie weet ga jij vandaag met de Kadee-trofee naar huis. Succes!
13/02
Onze liefde is een waterval, een waterval Hey-ey! Wo-oh! En nog iets met Unicorns
en dolfijnen ook. Vandaag spelen we het Grote Studio 100 spel. Misschien word jij
de nieuwe K3, of ga je samen met Samson naar de Jungle. Kom het ontdekken om
14u aan het lokaal.
20/02
Het is zacht, kietelt en is mooi. Een pluim. Verdien jij zo’n pluim? Dat zullen we snel
te weten komen op het Pluimenspel. Vandaag doen we er alles aan een dikke pluim te krijgen. Help
jij ons mee?
25 - 27/02: -16 weekend
Zoals jullie waarschijnlijk al gehoord hebben, mogen weekends momenteel nog niet doorgaan. Wij
hopen dat we eind februari op schurkenweekend kunnen. Meer info over dit weekend krijgen jullie
van zodra we weten dat het door mag gaan.
Elise, Karen, Fien, Shnollie, Ine, Yara en Siebe

KALENDER LOLLY’S
9 januari: Vandaag gaan we het varken nog eens goed uithangen (zoals altijd) op het 3 biggetjesspel
om het einde van de vakantie te vieren. Wie is het grootste varken, knor?
16 januari: De studenten onder ons zijn volop aan het studeren en aan het afzien. De emmer zit bijna
vol met al die zweetdruppels en soms eens een traantje. De oud-leiding komt ons verlossen met het
druppelspel. Ben je benieuwd wie de leiding zal zijn? Kom dan zeker af!!!
23 januari: Laat de boeren toch boeren, geef de boeren maar de macht! Wie is er niet met melk groot
gebracht? Je hoort het goed, vandaag gaan we nog eens boerenspel spelen!
30 januari: Wat we vandaag exact gaan doen, is nog een groot mysterie. We gaan het omgekeerde
spel spelen, wat heeft dat te betekenen? Kom het uitzoeken!
6 februari: Ork Ork Ork, soep eet je met een ….! Deze activiteit wordt weer een soep van leuke
spelletjes, daarom spelen we het soepvorkspel of was het soeplepelspel?
13 februari: Het is morgen Valentijn. Hebben jullie al een verrassing voor jullie geliefden, of is het
gewoon een lief kusje? Zouden we vandaag nog wat oefenen op het kusjesspel? Ben jij ook zo
benieuwd?
20 februari: Jullie worden elke week verwend door jullie leiding met geweldige activiteiten. Misschien
moeten we daar eens verandering in brengen. Gaan jullie dat wel aankunnen? Hopelijk overleven jullie
het allemaal zodat we volgende week op weekend kunnen. Kom het uitzoeken op het overlevingsspel.
25-27 februari: Zoals jullie waarschijnlijk al gehoord hebben, mogen weekends momenteel nog niet
doorgaan. Wij hopen dat we eind februari op schurkenweekend kunnen. Meer info over dit weekend
krijgen jullie van zodra we weten dat het door mag gaan.

Febe, Sander, Quinten, Aline en Jana

KALENDER JONCKERS
9 januari

Nu het buiten koud is, vinden wij het eindelijk tijd om aan de wereld te tonen wie wij zijn…
Juist ja, JONCKERS. Daarom verwachten wij jullie om 14u aan het lokaal voor geweldige
ruige pleinspelen.

16 januari

We kunnen nu wel zeggen dat de kerstperiode officieel ten einde is. Deze periode gaan we
dan ook ritueel afsluiten met een geweldige kerstboomverbranding. Neem gerust enkele
takken of je kerstboom mee naar de KLJ om te verbranden.

23 januari

Vandaag gaat het hard tegen hard in de enige echte black or white gamezzzzz! Doe iets
zwart en wit aan en kom om 14 uur naar het lokaal. Durf jij de uitdaging aan?

30 januari

Extra Time. Jullie kennen deze term wellicht van op tv of sportwedstrijden, maar wat heeft
dit nu met de KLJ te maken? Kom het vandaag ontdekken en kom op tijd, want wie weet
verliezen jullie al Extra Time.

6 februari

Joepie! Vandaag gaan we schaatsen met het gewest of toch misschien niet. We weten het
dankzij onze slechte vriend corona nog niet. Houd jullie facebook zeker in het oog voor
verdere updates. De activiteit start anders gewoon om 14 uur! Neem allemaal
handschoenen mee!

13 februari

Wielrenners met sleutelbeenbreuken, voetballers met verrekkingen of boksers met wat
hoofdpijn, … 1 ding hebben ze allemaal gemeen… HET ZIJN WATJES. Vandaag exclusief ons
AndersValidenKinnekesspel om 14u aan het lokaal.

20 februari

Op een gezellig thee- of koffiekransje, kan natuurlijk geen taartje of koekje ontbreken. Dus
wij hebben alvast voor een lekker stukje kersentaart gezorgd. Wil je ook weten wat we
gaan doen? Kom dan om 14 uur naar het lokaal voor ons kersentaartkransje!

25-27 februari

Zoals jullie waarschijnlijk al gehoord hebben, mogen weekends momenteel nog niet
doorgaan. Wij hopen dat we eind februari op schurkenweekend kunnen. Meer info over dit
weekend krijgen jullie van zodra we weten dat het door mag gaan!

KALENDER +16

7/01: In deze donkere dagen kan je haast geen hand meer voor ogen zien. Gelukkig hebben
we ons zicht niet nodig deze avond op ons Kzie niks nimeer spel. Allen paraat op het
normale uur en normale locatie.
14/01: Of je het nu weet of niet, op deze KwistetPetanque kan je jouw gebrek aan
intelligentie aanvullen met (hopelijk) fantastische petanque skills.
21/01: Speurders en detectives zijn welkom vanavond. De leiding heeft iets waardevols
verstopt. Ik zeg altijd: “Wie zoekt die vindt.” en de vondst zal de moeite waard zijn.
28/01: Messen, lepels en borden zijn allemaal super, maar deze avond zetten wij de vork eens
centraal en hebben wij Pret met een fourchette. Je zult er versteld van staan waarvoor je
allemaal een vork kunt gebruiken.
04/02: Het is weer de tijd van het jaar dat er een nieuw begint. Hierbij is er dus een nieuwe
nieuwjaarsreceptie. Meer info volgt nog via Facebook.
11/02: Poging 2: Een bordspel kan natuurlijk ook niet ontbreken op een +16 kalender.
Vandaar dat we het Ganzenbord gaan bovenhalen. De regels zullen wel anders zijn dan je
gewoon bent.
18/02: Het is lang geleden, maar vandaag doen we nog eens een Jeneverhockey. Leg maar al
een goed bommeke en leg de Dafalgans maar al op je nachtkastje, anders zal je een zware
ochtend voor de boeg hebben.
25/02: Vanavond geen activiteit, want dit weekend is het -16-weekend.
04/03: Teamwork is belangrijk. Duvel is belangrijk. Uit deze combinatie volgt dus dat we
vanavond gaan strijden voor de titel van het beste DuvelDuo.

De +16 leiding

