Kerstkriebel

Liefste leden en ouders,
Wij zijn heel erg blij,
want dit toffe werkjaar is weer voorbij.
We zorgden in ons lokaal voor een warm nest
en deden daarvoor ons uiterste best.
Hopelijk was er genoeg speelaanbod
en amuseerden jullie je rot.
Ook voor een schreeuw, snik of traan
kunnen jullie bij ons te rade gaan.
Want we halen veel voldoening
uit een ruzie gevolgd door een verzoening.
Samen staan we sterk,
daarvan maken wij ons levenswerk.
We blijven allemaal dromen
dat er nog veel mooie KLJ-jaren mogen komen!
Jullie kapoenen,
De leiding
1 januari 2020

Info
Hallo iedereen en welkom in de kerstkriebel van KLJ
Lovendegem! Hopelijk hebben jullie genoten van de
(h)eerlijke nieuwjaarsbrief die wij speciaal voor jullie
geschreven hebben.
We ronden ons jaar af met een goed gevoel en beginnen
vol moed aan 2020, jullie toch ook? Wat zijn jullie goede
voornemens voor 2020?
In deze kerstkriebel blikken we nog even terug op de
activiteiten en evenementen van voorbije maanden,
maar kijken we ook al vooruit naar wat er nog komen
gaat. We zitten namelijk niet stil bij KLJ Lovendegem!
Veel leesplezier gewenst en alvast een prettige kerst en
gelukkig nieuwjaar!

Terugblikken
Startdagen
Op 29 september ging de startdag van de -12 door. Voor
veel leden was het een blij terugzien, maar ook een hoop
nieuwe gezichtjes waren meer dan welkom. Er werd een
heus spel gespeeld met als kers op de taart: de
zelfgebouwde grot van de leiding.

Een weekje later kon de -16 zich laten gaan met allerlei
teambuildingsspelletjes om de groepssfeer nog wat te
versterken. Een warm welkom aan de overgangsgroep
van -12 naar -16!

Onze UNICA-leden reisden op zaterdag 5 december met
de teletijdsmachine terug in de tijd en beleefden een
toffe dag!

Op vrijdagavond 4 oktober werd het startschot van de
+16 gegeven met een Italiaanse avond. Door het
uitvoeren van toffe opdrachten konden er lekkere of
minder lekkere ingrediënten gewonnen worden voor
een zelfgemaakte pizza. Nadat de pizza’s uit de oven
kwamen, werd er toch van elke pizza gesmuld en
gedeeld.

De +20 startte op vrijdag 1 november met een heuse
Jenever Halloweentocht. De inkleding en stopplaatsen
met hapjes en drankjes zaten volledig snor, enkel het
regenweer gooide wat roet in het eten. Gelukkig zorgde
een warme chocoretto of chocomelk en zelfgemaakte
cake voor een gezellige afsluiter.

Ook ons gewest ging weer van start, zo speelden de -12
en -16 een bosspel in het Leen. De karaoke-avond van
de +16 was er ook eentje om niet snel te vergeten. “Let
it go” en “Te min voor Anja” van spring werden dan ook
luidkeels meegezongen.

Fuif en quiz
Op 12 oktober ging de vierde editie van onze fuif
HIPPOcrite door, dit was weer een knaller van formaat!
Meer dan 1300 fuifgangers lieten de Lievegemse grond
daveren en maakten er een dik feestje van.
Vrijdagavond gaven we dan weer een quiz samen met

de Landelijke Gilde van Lovendegem, Quiz-it genaamd.
Wie er niet bij was had ongelijk!

Heksentocht
Tweejaarlijks organiseren wij ook de heksentocht mee
met Landelijke Gilde en KVLV. Deze ging door op 19
oktober. Een prachtige inkleding en locatie zorgde
opnieuw voor een grote opkomst.

Plusweekend en vlaggenspel +16
Het vlaggenspel van het gewest zorgde voor een maand
spanning en plezier. Bij dit spel strijdt elke KLJ van het
gewest om de enige echte vlag. Samenwerken, sluipen
en plannen smeden om te vlag te veroveren aan elkaar
lokaal, alsook bewaken en nachtjes doorsteken om de
vlag te kunnen houden. KLJ Lovendegem kon de vlag een
aardige tijd behouden, maar kon helaas geen prijs in
ontvangst nemen.
Het plusweekend van 15 tot 17 november naar Zele,
stond dan ook volledig in teken van het vlaggenspel.
Vele activiteiten zoals het veroveren van werelddelen
stonden op het menu, maar het bezoek aan een
geitenboerderij was toch de kers op de taart.

Sintbezoek
Sint-Maarten was bij KLJ Lovendegem te gast op 10
november. Al onze -12 en -16-leden werden thuis

verrast met een bezoekje van de Sint en zijn pieten.
Aangezien de kindjes heel braaf waren geweest dit jaar,
werden er veel zakjes lekkers uitgedeeld!

Warmste week
Net als vorig jaar jeukten onze handen om mee te
helpen bij het inzamelen van geld voor de “Warmste
week”. We bakten verse pannenkoeken en zorgden voor
warme chocomelk en andere dranken. Het bedrag
schenken we aan Dienstverleningscentrum De Triangel.
We zamelden maar liefst €376 in, en met onze kas vullen
we dit aan tot het ronde bedrag van €400. Bedankt aan
alle aanwezigen!

Vooruitkijken
Kerstfeestje
Op vrijdagavond 20 december komen we traditiegewijs
met z’n allen samen om kerst te vieren en het jaar af te
sluiten. Zowel de -12, -16 als de UNICA-leden worden
verwacht voor een avond vol spel en animatie,
cadeautjes en natuurlijk een mooie bezinning om de K in
KLJ in de verf te zetten. De +16 wordt verwacht voor een
spel apart, nadien kunnen +20-leden en ouders gezellig
iets drinken en bijpraten. Op die manier zouden we
graag iedereen samen krijgen en klinken op het voorbije
jaar!

Januari-activiteiten
Ook in januari en februari zullen we niet stil zitten, we
organiseren een kerstdrink voor onze +16, gaan
schaatsen met de minleden en gaan bowlen met de +20,
naast tal van andere activiteiten. Meer info kan je steeds
terugvinden op de maandkalenders in je mailbox of
online: www.kljlovendegem.be.

Valentijnsontbijt
Op zondag 16 februari 2020 sturen we onze cupido’s
weer op pad om heerlijke valentijnspakketjes aan huis te
leveren. Een pakket kost €18 euro, is voor 2 personen
bestemd en zit boordevol lekkers zoals ontbijtkoeken,
pistolets, cava, hartig beleg, zoet beleg, chocomousse,
rijstpap, yoghurt, fruit en zoveel meer. Bestellen doe je
door een flyer in te vullen (die nog in de brievenbus
verschijnt) of te mailen naar het adres:
valentijnkljlovendegem@hotmail.com.
Maak ook reclame bij oma/opa, tante/nonkel, vriendjes
en vriendinnetjes!
Extra: Dit jaar wordt het 142ste bestelde pakket (van
14/02, 14 februari
) gehuldigd door een gouden
pakket, wie weet win jij die wel!

Minweekend
Onze -12 en -16-leden kunnen mee op minweekend van
28 februari tot 1 maart. We verblijven in Bellingen
(Vlaams-Brabant) en maken er weer een super tof
weekend van. Hou deze datum maar alvast vrij! (meer
info volgt)

Zomerdata
Het is misschien nog een beetje vroeg om al aan de
zomer te denken met dit koude weer, maar we zouden
jullie al graag wat belangrijke data doorgeven om
rekening mee te houden. Van 4 tot 11 juli 2020 gaan
zowel de jongens als de meisjes apart op kamp en op 19
juli geven we met KLJ Lovendegem ons eigen sportfeest!
Het zou leuk zijn moesten we ook daarbij talrijk
aanwezig zijn, dus hou deze data zeker en vast vrij.

Recept: kerstkoekjes maken
Maak koekjes tijdens de kerstvakantie! Yentl’s recept, getest en
goedgekeurd. Je kan er de leiding misschien eens mee trakteren!
Ingrediënten:
- 300 gram bloem
- 1 50 gram boter
- 2 eieren
- 1 theelepel bakpoeder
- snuifje zout

- 50 gram kristalsuiker
- 100 gram bruine suiker
- vaille-aroma
- chocoladedruppels

Bereiding:
Laat de boter smelten op het vuur tot die goudbruin is, roer
regelmatig. Giet tijdig af (dus voor het te bruin ziet) in een glazen
kom/liter. Neem een mengkom en doe er de bruine suiker en
kristalsuiker in. Voeg een volledig ei toe en een eierdooier. Meng goed
om. Voeg ook het vanille-aroma (naar smaak) en de gesmolten boter,
toe. Roer om. Zeef de bloem en de bakpoeder bij het geheel. Voeg het
snuifje zout toe en meng alle ingrediënten tot een smeuïg geheel. Voeg
de chocoladedruppels toe. (Je kan ook een chocoladereep in stukjes
hakken).
Nu kan je kiezen om bolletjes te maken uit je deeg en plat te drukken
op de (met bakpapier beklede) bakplaat, of je kan (kerst)vormpjes uit
je deeg drukken. Hiervoor laat je het deeg best eerst een uurtje in folie
gewikkeld in de koelkast rusten. Maak de koekjes niet te dun, zodat ze
heerlijk zacht kunnen blijven vanbinnen.
Verwarm de over voor op 180 graden. Haal de koekjes er terug uit
wanneer ze goudbruin zijn.
Je kan ze nadien eventueel verder decoreren met
gesmolten chocolade, gehakte nootjes, bloemsuiker,
glazuur… maar ook zonder versiering zijn ze verrukkelijk!
Smakelijk!

Spelletjes
Rudolf het rendier
is zoek, help jij de
kerstman even?

Breng de pinguïn bij
zijn vrienden!

Kleur deze kleurplaat in.

Wist-je-datjes
Wist je dat…
-

-

… we het werkjaar super goed begonnen zijn?
… we wel meer dan 25 nieuwe leden hebben?
… jullie nu allemaal officieel zijn ingeschreven?
… we hopen dat jullie op de dag van de
jeugdbeweging met jullie sjaaltje of uniform
gepronkt hebben?
… we wel 4 kg bloem gebruikt hebben bij de
pannenkoeken voor de warmste week?
… we zelfs niet konden tellen hoeveel
pannenkoeken dat wel waren?
… de chocomelk van verse koemelk was gemaakt?
… de -16 samen naar een kerstfilm heeft gekeken?
… de -12 zich onlangs kon uitleven in de sporthal?
… de +16 en +20 samen naar de kerstmarkt in Gent
gingen?
… wist-je-datjes schrijven erg moeilijk is?
… het toch gelukt is om dit blad met wist-je-datjes
te vullen?

