Beste KLJ’ers
De ‘coolste’ periode van het jaar is weer hier, Kerstmis en Nieuwjaar staan al
voor de deur.
De activiteiten gaan misschien niet meer in het echt door, maar we blijven er
online voor gaan!
Wij wensen jullie vanwege onze hele leidingsploeg prettige feestdagen toe!
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+16 en +20

De startdag van de +16 dit jaar was voor mij mijn allereerste KLJ-activiteit. In het begin
had ik hier wel wat stress voor, maar vanaf het moment dat ik het lokaal binnenkwam
was deze stress helemaal weg. En dan zeker toen de activiteit startte wist ik onmiddellijk
dat het een goede keuze was om lid te worden in de KLJ. Als activiteit moesten we in
twee teams allemaal opdrachten tegen elkaar doen. De opdrachten waren echt allemaal
tof en goed gevonden. Zo moesten we bijvoorbeeld de Jerusalema (proberen) dansen of
een kokosnoot opendoen zonder iets van voorwerp. Om te eindigen mochten we een
ananas leegmaken en daarin dan een mocktail maken om deze zo mooi mogelijk te
presenteren. Ik heb mij echt geamuseerd op deze activiteit en wist van die moment dat
ik zo veel mogelijk naar de activiteiten ging proberen komen. De tweede activiteit was
Swingpaleis. Aangezien ik echt geen zangtalent ben had ik niet zo veel zin hierin. Maar
na een drukke week is zo een KLJ-activiteit wel de perfect ontspanning, dus ben ik dan
toch maar gegaan! Die avond heb ik geleerd dat ik inderdaad echt geen zangtalent ben,
maar zelfs met mijn slecht zingen heb ik nog steeds echt een toffe avond gehad. De
volgende activiteit was van onmiddellijk al de laatste die we in persoon mochten doen.
We moesten in groepen zo snel mogelijk een reeks opdrachten uitvoeren. Ik heb mij echt
geamuseerd in mijn groep en het was echt een mooie activiteit om mee te eindigen. De
online activiteiten die we nu hebben zijn ook echt leuk, en ik probeer er altijd bij te zijn.
Maar ik kijk er wel echt naar uit om terug naar het lokaal te mogen gaan en daar terug
van die leuke activiteiten te kunnen doen.
Chiel Sinnaeve, + 16 lid
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De +20 ging dit jaar van start met een heerlijke brunch! Samen werd er gesmuld van alle
lekkernijen. De tafel was te klein om alles neer te zetten. Na het eten werd er gezellig een
bingo gehouden. Op het einde ging iedereen met een volle buik en een paar prijzen naar
huis. In november was het spoken geblazen met de escaperoom. De +20’ers moesten op
tijd ontsnappen uit het virtuele KLJ lokaal om te ontsnappen aan leider Thomas die kwade
bedoeningen had. Gelukkig is iedereen veilig en wel buiten geraakt!
Tine Vandercruyssen, + 20 Leiding
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- 16
Wat is me het al een jaartje geweest! Gestart aan ons lokaal met het naleven van de regels,
maar snel zorgden de stijgende cijfers voor een ander verhaal. Na enkele activiteiten zaten
we weer thuis. Wat stom! Als leiding hadden we geen idee hoe we de komende periode
onze activiteiten konden organiseren en al zeker niet op zo een korte periode. Na groot
overleg besloten we om niet bij de pakken te blijven zitten! Daar doen we niet aan mee bij
de min 16! Hoe moeilijk kan het zijn? Onze creatieve geesten moeten een beetje harder
werken,
maar
dat
doen
we
met
heel
veel
plezier!
Deze lockdown periode gingen we vier activiteiten organiseren! Een 'één-tegen-allen', een
quiz door het gewest, een spelletjesnamiddag en als kers op de taart een kerstactiviteit!
En ooo wat een succes! Jullie waren geweldig! Het deed ons zoveel deugd om die
puberende gezichten weer te zien! Zelfs via de camera bereikten jullie kattenkwaad ons!
Jullie waren winnaars bij elk spel én zeker de quiz van het gewest! Laat die prijs maar
komen!
Nu we weer een adempauze nemen in de Kerst hopen we jullie in 2021 terug te zien met
evenveel karakter, want voor minder gaan we niet!
Emma Van de Walle, -16 leiding
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- 12
Met veel nieuwe gezichten bij de leden en leiding vloog de -12 het nieuwe werkjaar in. Het
algemeen thema dit jaar: FEEST! Daarom hielden we een pinataparty tijdens de startdag. Onze
ledenbinding heeft ook met het thema te maken. Elke keer als een lid naar de activiteit komt, mag
die een kroonkurkje in ons feestvarken stoppen. Het doel is om deze zo vol mogelijk te krijgen. Na
de startdag vonden er nog twee activiteiten plaats aan het lokaal. Deze waren een pleinspel en een
halloweenactiviteit, waar veel leden prachtig verkleed waren! Wij konden helaas ook niet aan de
realiteit ontsnappen. Er werd beslist om voor de -12 geen activiteiten meer aan het lokaal te doen.
Dit hield ons echter niet tegen! De leiding knutselde enkele activiteiten in elkaar die van thuis uit
gedaan kunnen worden. We maakten een familiequiz, en een zoektocht. Daarboven staat er nog
een online kerstfeestje en een kook- en knutselactiviteit op het programma. Telkens wanneer er
wordt deelgenomen aan de activiteiten versieren we onze eigen -12 Kerstboom. Op deze manier
komen
we
allemaal
steeds
meer
in
de
Kerststemming!
Ook al hebben we nog contact met de leden via de activiteiten, toch beginnen we ze te missen ☹.
We kunnen niet wachten om iedereen terug in normale omstandigheden op de KLJ te kunnen
ontvangen. Hopelijk is dit in 2021 terug het geval!
Thomas Saverwyns, -12 leiding
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UNICA
“De kinderen van Unica werden uitgedaagd in 10 opdrachten om zich te meten met de leiding.
En die uitdaging gingen we graag aan!! Sociale media werd geraadpleegd om de leeftijd van de
leiding te achterhalen, de stiften werden uitgehaald om toch wel de mooiste KLJ poster in te
kleuren. Ook de neefjes van KLJ-Zevergem werden opgetrommeld voor de enige echte KLJ foto,
tijdens een wandeling in de Oude Kale waarbij Tibo trots zijn sjaaltje toont!
En vanaf volgend jaar meer leden dankzij de mooie reclamespot die we - met dank aan ons neefje
Oscar - hebben gemaakt!
We hadden veel plezier bij het uitvoeren van de opdrachten, en de poster “Ik ben een trotse KLJ’er”
hangt nog steeds te blinken aan onze brievenbus.
Mama van Tibo
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Prijskamp
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Wist-je-datjes
Wist je dat…
-… Al onze activiteiten voorlopig online gebeuren?
-… Deze desondanks héél leuk zijn?
-… Je altijd eens een artikeltje mag schrijven voor de kriebel (gewoon Thomas of Arno eens laten
weten!)?
-… Als je je medische fiche nog niet in de brievenbus hebt gestoken je dit zo snel mogelijk moet
doen!
-… We op 15 Augustus een sportfeest organiseren?
-… Leider Alexander de Lotto heeft gewonnen?
-… Hij de volle 2 euro heeft gewonnen?
-… Een varken fysiek niet in staat is om naar de lucht te kijken?
-… We een KLJ Stravaclub hebben?
-… Dat je in deze club de fiets-/loop-/ en wandelactiviteiten van je KLJ’ers kan bekijken?
-… De leiding jullie een vrolijk Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar wenst?
-… We in 2021 weer met vol enthousiasme voor jullie zullen klaarstaan?
-… wij voor jou en je gezin een groot familiespel in elkaar hebben gestoken?
-… dit spel cluedo was, en jullie een moord moesten oplossen.
-… de moord opgelost is door enkele van jullie?
-… leidster Bo en leider Joachim samen wonen?
-… wij hen veel succes wensen in hun nieuw huisje?
-… ons eerst volgende evenement het Valentijnsontbijt is?
-… wij al volop met de voorbereidingen bezig zijn?
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