
Onder ons 
November – december 2022 

 

V.U.: Quinten, Ine & Karen  



Beste ouders en leden  

 

Ons werkjaar is alvast goed begonnen en de eerste 2 maanden vliegen alweer voorbij. We 

zijn al goed begonnen met super leuke activiteiten, nieuwe leden en fantastische 

evenementen waar we op kunnen terugblikken. Natuurlijk kijken we er ook naar uit om nog 

meer leuke activiteiten te doen binnenkort. 

Zo hadden we hadden we prachtig weer op onze jaarlijkse appelslag. We verkochten heel 

wat zakjes appelen in de straten van Sinaai. Bedankt om ons hierbij weer eens te steunen. 

Hopelijk hebben ze gesmaakt. 

Ook onze Halloweentocht was weer een geweldig succes. Wat een opkomst! Zo mochten we 

maar liefst 3 900 mensen de stuipen op het lijf jagen. Spijtig genoeg was alles razendsnel 

uitverkocht in ons kraampje wegens deze drukte, maar hopelijk hebben jullie er toch van 

kunnen genieten. We kijken er al naar uit om het volgend jaar nog beter te doen. 

Nu de dagen korter beginnen worden en het buiten kouder wordt, betekent dit dat de 

eindejaarsperiode voor de deur staat. We kijken alvast uit naar de komst van de Sint en naar 

Kerstmis. Dit betekent natuurlijk ook dat de toetsen en examens er voor velen van ons 

aankomen. We wensen iedereen namens de hele leiding alvast veel succes hiermee. 

 

Vriendelijke Groetjes 

 

Jullie hoofdleiding 

 

Sander De Wandel en Fien De Meester 

  



Heeeeey super kadees!!!! 

De eerste maanden van dit jaar zijn al voorbijgevlogen! We hebben 

ondertussen al enkele nieuwe gezichten binnen onze groep leren kennen en we 

hebben ons al rot geamuseerd! Zo hebben we al gehaktballen uitgedeeld bij 

het regent gehakballenspel, hebben we onze hamer bovengehaald tijdens het 

bouwvakkersspel en verder hebben we gekeken welk geslacht het sterkste was 

tijdens mannen VS vrouwen!! 

De volgende maanden zitten vol met feestelijke, superleuke activiteiten! Zo 

gaan we een kabouterspel spelen en tijdens het Sintspel komt Sinterklaas 

misschien wel langs! Ook gaan we een namiddagje ons mooie dorpje Sinaai 

verkennen. Op Kristus Koning gaan we ons een dagje amuseren met de 

vriendjes van de scouts, de Chiro en de KLJ!  

Zorg dat je er zeker bij bent      ! 

 

 

Kobe   Fien   Sander  Aline  Senne 

  

Joepie, we kunnen 

een sneeuwman 

maken op de KLJ!!! 



Hey leukste Lolly’s! 
Eerst en vooral willen we jullie al bedanken voor de 

fantastische eerste maanden van dit jaar, ze waren geweldig. 

Denk maar aan ssssssslangenspel en de oversteektocht. Bij 

elke activiteit geven jullie het beste van jezelf. Jullie zijn 

niet moe te krijgen.  

Maar maak jullie borst maar al nat, want er komen weer 

spetterende activiteiten aan. Bijvoorbeeld het waanzinnige 

Kristus Koning, het grote snoepjes oorlogsspel en het 

kerstfeestje! Daarnaast staan er nog veel andere leuke 

activiteiten op de planning. 

Hopelijk zien we jullie de komende maanden, zoals altijd, weer 

met velen aan ons lokaal staan. 

 

Vele groeten van jullie leiding: 

Yara, Shnollie, Karen, Febe, Siebe, Michiel  

 

 

  



Lieve Jonckers 

 

Een boom in de kamer, takken vol met licht 

Mensen bij elkaar met een lach op hun gezicht 

Vandaag is het weer feest voor het nieuwe jaar 

Daarom feesten mensen en zijn we graag bij elkaar 

In de boom hangen sterren, met in iedere ster een wens 

Een wens voor jou en voor mij, voor elk kind, voor ieder mens 

Wensen vol met vrede en geluk voor iedereen 

Elke dag iets nieuws, maar vooral vrienden om je heen 

Want wat is er mooier dan echt samen zijn 

Hier bij elkaar met mensen groot en klein 

Ook ik heb een wens, hij staat in deze brief 

Mijn wens zit vol met vriendschap, hij is echt heel lief 

Ik wens jullie een jaar met veel geluk voor iedere nieuwe dag 

En hoop dat ik met jullie nog veel beleven mag 

Fijne kerstdagen en een sprankelend nieuwjaar. 

 

Jullie Kapoenen 

Stef, Quinten, Elise, Jana en Ine  

1 Januari 2023 

 

 

 

  



 Gelukkige verjaardag! 
November 

01/11/2012: Van den Berghe Louis   

  06/11/2004: Rooms Casper 
  09/11/2012: Van Rumst Nelle 

     09/11/2013: Van Den Bergh Nicolas  

   14/11/2014: Malan Una 

       15/11/2004: Goethals Jente  

   16/11/2002: Lissens Yara   

      25/11/1997: Van Damme Sofie  

 

December 

03/12/2010: Van de Velde Noor  

06/12/1996: De Block Jens 

  16/12/2013: Van Cauteren Silke  

17/12/2006: Goethals Maxim  

27/12/1995: De Bock Joran 

   29/12/2016: Hamelinck Noore  

 

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 
13 november 

We hopen dat jullie allemaal genoten hebben van de onze Halloweentocht. Wij in ieder 

geval wel want we willen vandaag samen met jullie het Zeer late Halloweenspel spelen. 

Kom samen met ons griezelen, het gaat de moeite worden. 

20 november 

Vandaag is het weer zover, het is Kristus Koning!! Dit is een speciale dag want we gaan met onze vriendjes van 

de andere jeugdbewegingen van Sinaai een dagje ravotten. We spreken om 10 uur af op den Dries en jullie 

ouders kunnen jullie om 17 uur afhalen aan den Dries. Neem 4 euro mee voor het middageten. Mis deze dag 

zeker niet, want anders moeten jullie er weer een jaartje op wachten.  

27 november 

Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen, zat kabouter spillebeen, heen 

en weer te wippen... Jullie kennen dit liedje waarschijnlijk wel en kunnen misschien 

al raden welk spel we gaan spelen? Ja inderdaad, we gaan het Kabouterspel 

spelen.  

4 december 

We hebben van een goede bron gehoord dat Sint en zijn roetpieten terug in het land zijn. En ze zouden 

vandaag wel eens in Sinaai kunnen langskomen… Misschien krijgen jullie wel iets lekkers als jullie braaf geweest 

zijn vandaag tijdens het Sintspel      ! 

11 december 

De Vleeshouwersstraat, de Katharinastraat, de Helsvuurstraat, de Hooimanstraat… dit 

zijn allemaal straten in ons mooie dorpje Sinaai. We gaan vandaag niet op de KLJ 

ravotten, maar we gaan ons verplaatsen door Sinaai tijdens het dorpsspel.  

18 december 

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way... Het is nog een weekje te vroeg, maar we kunnen niet wachten om al 

eens een kerstfeestje houden! We hebben er in ieder geval super veel zin in. Hopelijk jullie ook? Kom zeker 

naar de KLJ want we gaan een groot spel spelen met onze vrienden van de lolly’s en de jonckers!! 

25 december en 1 januari 

Vandaag is het Kerstmis en volgende week is het Nieuwjaar. We gaan geen activiteiten 

geven zodat jullie allemaal gezellig bij jullie familie feest kunnen vieren, geniet er van!! 

Vanaf volgend week staan we weer klaar om een toffe tijd met jullie te beleven!! 

 

 

 

Tot dag!! 

 

 

Groetjes jullie super toffe leiding!!! 

Sander, Kobe, Senne, Fien en Aline 

  



 

 

 

13 november: Nee, we gaan onze buiken niet vol eten met snoepjes, maar het 

spel dat we gaan spelen heeft er wel mee te maken! We verwachten jullie tegen 

14 uur voor het grote snoepjes oorlogsspel.  

20 november: Het belooft weer geweldig leuk te worden op Kristus Koning. 

Hopelijk komen jullie allemaal massaal naar de den Dries voor een geweldige 

dag! We spreken om 10 uur af op den Dries en jullie ouders kunnen jullie om 

17 uur afhalen aan den Dries. Neem 4 euro mee voor het middageten.  

27 november: Vandaag spelen we het Drakenspel we komen te weten wie van 

ons het meest verbeelding heeft, ben je benieuwd hoe we dit te weten gaan 

komen, kom dan zeker naar de KLJ!  

4 december: Overmorgen is het natuurlijk Sinterklaas. Vandaag gaan we 

daarom uitzoeken wie van jullie zijn beste roetpiet is! Kom zeker naar de KLJ om 

14u om de titel van beste roetpiet te bemachtigen.  

11 december: Wie o wie is Sjarel de muis? Vandaag kom je dat allemaal te 

weten op de KLJ! We verwachten jullie om 14u aan het lokaal! 

18 december: Vandaag sluiten we het jaar af met een groot KERSTFEEST!!! 

Kom allemaal om 14 uur naar de KLJ want dit wil je niet missen! 

25 december: De kerstman heeft vannacht cadeautjes onder de kerstboom 

geplaatst. Om dit met de familie te kunnen vieren is het jammer genoeg 

vandaag geen activiteit. 

1 januari: Dag 2022, hallo 2023. Het nieuwe jaar is weer begonnen. Omdat jullie 

vandaag nieuwjaarsbrieven moeten gaan voorlezen bij de familie en een gezellig 

nieuwjaarsfeest hebben is het ook vandaag geen activiteit. 

 

Tot op de KLJ!!!                                Shnol, Yara, Siebe, Febe, Michiel, Karen 

 

  

LOLLY’S 



Planning Jonckers 
13 november 

De +16 begint vandaag aan de leefweek. Om al eens te proeven wat dit juist inhoudt, spelen we 

vandaag het leefweekspel. Zorg dat je goed uitgerust bent want zo’n leefweek is altijd pittig. Tot 

dan!  

20 november 

Vandaag is het Kristus Koning. Zoals de meeste wel weten amuseren we ons vandaag met alle 

jeugdbewegingen van Sinaai. Jullie worden om 10u aan de Dries verwacht. Graag 4 euro meebrengen 

voor jullie boterkoeken en chocomelk. Wees talrijk aanwezig om de KLJ te vertegenwoordigen en te 

laten zien welke jeugdbeweging het ruigst is. 

27 november 

Het is lang geleden dat we nog een goed Bosspel gedaan hebben. Om naar het bos te gaan, zouden 

jullie allemaal met de fiets moeten komen. We delen het uur later nog mee via facebook, dus hou de 

jonckerpagina zeker in de gaten.  

4 december 

Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen… Het is de politie. De sint is verdwenen. 

Er zijn enkele aanwijzingen maar de puzzel is nog niet gemaakt. Wie komt mee het raadsel oplossen 

tijdens onze Sint Cluedo? 

Zaterdag 10 december  

Omdat jullie examens in aantocht zijn of misschien al zijn begonnen, geven we deze week op 

zaterdag activiteit. Zo kunnen jullie zondagmiddag goed studeren. Jullie worden van 19u tot 20u30 

verwacht op de KLJ om de examens even te vergeten. Voor zij die willen, kan er daarna nog een 

bezoekje gebracht worden aan het kraampje van de leiding op de Kerstmarkt in Sinaai. 

18 december 

Kerst staat voor de deur, dus is het weer tijd voor ons jaarlijkse kerstfeestje. Jullie worden om 14u 

verwacht in jullie mooiste kersttrui. Alvast een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar gewenst van 

jullie allerleukste leiding. 

25 december 

Iedereen is gezellig taart aan het eten bij de familie, het is dus geen activiteit vandaag. 

1 januari 

Ook vandaag staat er geen activiteit op de planning. Een mooi 2023 gewenst van jullie leiding. 

8 januari  

Ine wordt 22 jaar. Dat moet gevierd worden. Jullie zijn allemaal uitgenodigd op Ines Sweet 22 party. 

Breng jullie dansbenen zeker mee, de snacks zullen aanwezig zijn en de sfeer zal goed zitten. Een 

cadeautje meebrengen mag ook altijd      .  

Quinten, Stef, Jana, Elise en Ine 

  



+16-kalender 
 

11/11: Omdat het vandaag een feestdag is, maken we er een feestelijke avond van. Jullie zijn 

allemaal welkom bij onze Partygames.  

18/11: De sfeer zit erin, want we zijn allemaal samen op leefweek. Dit betekent dat er vandaag een 

knaller van een activiteit wordt georganiseerd. We spelen onze traditionele Jeneverhockey.  

25/11: Het leven zit vol verassingen. Kom vanavond naar ons Dozenspel en ontdek wat het leven 

voor jou nog in petto heeft! Wie weet zit er iets lekkers onder die doos ;) 

02/12: Vandaag zetten we de cafétjes in Lier op stelten tijdens de Kroegentocht van ons Gewest. Het 

belooft een sfeervolle avond te worden! Verdere info volgt nog op facebook in de +16 groep.  

9/12: We organiseren geen activiteit vandaag, maar je kan ons vinden op de kerstmarkt in Sinaai. 

Breng zeker eens een bezoekje om de kerstsfeer op te snuiven! 

16/12: Nog steeds niet genoeg van kerstmarkten? Geen zorgen, want vandaag vliegen we er pas echt 

in! Kom met de vélo, want we gaan naar de kerstmarkt van Sinnekloas!  

23/12: Na al die stevige activiteiten doen we het vanavond eventjes rustig aan. We spelen ‘Sing your 

song’, maar wees niet bang. Naast het zingen hebben we ook andere zaken in petto voor jullie! 

30/12: Vergeet die goede voornemens nog maar even, want we sluiten samen het mooie jaar af 

tijdens onze Nieuwjaarsreceptie. Het wordt een knaller van een avond! 

 

 

 

Tot vrijdag! 

Snollie, Lien, Aline, Ine en Yara 

 

 


