Pieeep, welkom in onze Maartkriebel !
Ja, het is weer zover! De lammetjes lopen al huppelend in de weide, de
lentekriebels komen al naar boven. Daarom mogen wij je weer verrassen met
onze leukste wist-je-datjes, foto’s, spelletjes,… Het minweekend is net achter de
rug, en zoals jullie al weten ligt KLJ Lovendegem momenteel eventjes stil, maar
niet getreurd! Spelletjes genoeg en reden te meer om uit te kijken naar de
zomer! Blader snel verder om alle info te weten te komen!
Vele groetjes
Lino, Lucas, Tine, Bo, Chiara, Judy, Emma, Yentl, Amber, Thomas, Benoît, Arno,
Alexander, Jonathan, Niels, Lisa, Brenda en Marleen!

Info rond COVID-19
Zoals jullie waarschijnlijk al hebben gehoord liggen alle jeugdbewegingen
noodgedwongen stil door het coronavirus. Onderstaande activiteiten zullen dus
niet doorgaan :
-

18 – 21 maart : +16 : Midweek
27 maart : -16 : Oefening ouderavond
28 maart : Unica : Sterren van de KLJ
28 maart : +16 : Gewest uitgaan naar West-Vlaanderen
29 maart : -12 : Vriendjesdag + Oefening ouderavond
29 maart : -16 : Bosspel

Voor de OUDERAVOND van 4 april zijn wij genoodzaakt om deze af te lassen.
Deze keuze valt ons zwaar, maar omwille van weggevallen oefeningen en andere
praktische overwegingen zal deze niet doorgaan op 4 april.
Hierbij willen wij vermelden dat wij als bestuur samen kijken naar de
verplaatsing van deze avond naar een andere datum. Wij houden jullie op de
hoogte over de situatie.
Hoe dit allemaal verder zal evolueren is voor ons uiteraard ook nog een
vraagteken, dus mogen wij vragen om zeker jullie mails en onze Facebookpagina in de gaten te houden voor verdere info.

Zomer mee met KLJ!
De zomer lijkt misschien nu nog ver weg, maar zoals jullie wel weten zit KLJ
Lovendegem niet stil tijdens de zomer!
Na de examens komen we al snel samen om jullie de nieuwe dansjes of wimpelen vendelreeksen aan te leren. Een ideale start van de zomer!
Daarna maken de jongens en de meisjes hun valiezen om op kamp te vertrekken
van 4 t.e.m. 11 juli. De jongens gaan op kamp naar Zutendaal en de meisjes gaan
vertoeven in Veurne. Meer verklappen we voorlopig nog niet behalve dan dat
het weer een onvergetelijke week zal worden!
Na het kamp volgt al snel weer een groot evenement, namelijk KLJ Lovendegem
organiseert dit jaar weer een sportfeest! Vrijdag 17 juli zal er een grootse BBQ
zijn in de feesttent en zondag 19 juli zal ons sportfeest doorgaan! Elke helpende
hand zal zeer welkom zijn dus hou die dagen zeker vrij, want vele handen maken
licht werk ;)
Uiteraard gaan de gewone sportfeesten ook door, hieronder heb je al een glimp
naar waar we allemaal gaan om het beste van onszelf te tonen! (*het jureren van
de leiding staat nog niet vast, maar de volledig correcte kalender volgt in de sportfeestkriebel)
12 jul. Sportfeest KLJ Nazareth
19 jul. Sportfeest Lovendegem
26 jul. Sportfeest Temse-Velle
2 aug. Sportfeest Stekene

9 aug. Sportfeest Zaffelare
16 aug. Sportfeest Sint-Niklaas
23 aug. Sportfeest KLJ Belsele
30 aug. Regionaal SF KLJ Kluizen

Op 8 augustus gaan we ook op daguitstap met iedereen! We kunnen alvast
verklappen dat het een beestig leuke dag zal worden, dus hou die dag maar vrij!
Met onze zomerafsluiter op 27 augustus is onze meer dan gevulde zomer ook
rond en maken we ons al weer klaar voor een nieuw werkjaar!

Activiteitentijdlijn
Kerstfeestje voor iedereen :
Zoals de traditie het wil houdt KLJ
Lovendegem elk jaar een kerstfeestje
met alle leefdtijdsgroepen. Dit jaar was
het knutselen, koken, spelletjes
spelen, … Kortom, een gezellig
samenzijn MET uiteraard cadeautjes!

Filmontbijt -12 :
Wat is er gezelliger dan samen met je
vrienden naar een film kijken en
ondertussen je ontbijtje oppeuzelen?
Onze leden hebben alvast veel
gesmuld en gelachen!

Kokerellen -16 :
Een namiddag samen koken is altijd leuk om
te weten te komen waar onze kooktalenten
zitten in de KLJ! Iedereen gaf het beste van
zichzelf, en kijk maar naar het kleurrijk
resultaat, -16’ers jullie mogen trots zijn!

Activiteit UNICA :
Knibbel,
knabbel,
knuisje, wie knabbelt er
aan mijn huisje? Dat
zouden de leden na deze
activiteit wel kunnen
denken! Njam njam J

Schaatsen Gewest -12 & -16 :
Zoals elk jaar gaan we met het
hele gewest gaan schaatsen en
het was weer drukjes, maar
dat heeft onze leden niet
tegengehouden om zich te
amuseren! Dolle pret zoals
altijd!

Valentijnsactiviteit +16 :
We gaven onze leden de
kans om met iedereen die
aanwezig was een koppel te
vormen. Het was alleszins
al duidelijk wie de broek
droeg in dit fantastisch trio!

Activiteitentijdlijn
Bowlen +20 :
De +20 kwam in januari
samen om gezellig te bowlen
en even bij te praten. Een
toffe, gezellige bende, vind je
niet?

Leiding vs Leden -12 & -16 :
Wat dacht je van een battle tussen
leiding en leden? Wij vonden het
alleszins een goed idee! De leden waren
uiteraard met wat meer, maar de leiding
heeft zich zeker niet laten kennen. Het
was spannend, maar we moeten
toegeven, onze leden waren sterker,
dikke proficiat!

Minweekend
We hebben alweer een geslaagd minweekend achter de rug! We verbleven in
Bellingen, in een mooi oud klooster met heel veel plaats om te ravotten! De
jongens hebben dat alvast bewezen tijdens de jongensactiviteit, want hun kleren
zo vuil als de modderpoel zelf! Bij de meisjes was het dan weer oppassen van de
mol binnen hun team. Ook al speelden de meisjes binnen, ze hebben zich zeker
niet laten kennen! Het thema van het hele weekend was Studio 100, zo was er
een activiteit voor de -12 die volledig in het teken stond om een pretpark te
bouwen volledig naar eigen smaak en goesting. De ondernemers onder de leden
hebben hun talenten laten zien! De -16 speelde dan weer een spel rond de
biggen van Betsy en Piet Piraat, samenwerken was de opdracht en dat kunnen
de -16’ers als geen ander! Zoals altijd werden we weer verwend door onze koks,
Brenda en Marleen die voor volle magen zorgden zodat iedereen er weer
tegenaan kon. Kortom bedankt koks, leiding én leden om er weer een
topweekend van te maken! Hieronder nog enkele kiekjes:

Doolhof

Raadsels
1. Wat is het toppunt van pech?
2. Hoe noem je een metalen klant?
3. 2 vaders en 2 zonen aten tijdens een ontbijt samen 3 eieren, iedereen
had 1 ei. Hoe kan dit?
4. Op welke vraag kun je nooit ‘ja’ antwoorden?
5. Er staan 2 bomen; 1 appelboom en 1 perenboom. Er is 1 bevroren
gracht, 1 dode man, 3 blaadjes onder de appelboom en 2 blaadjes onder
de perenboom. Wat klopt er niet?
6. Wat gaat altijd naar omhoog en nooit naar beneden?
7. Als er een gat in zit, dan zit er geen gat in. Als er geen gat in zit, zit er een
gat in. Wat is het?
8. Het is van jou, maar anderen gebruiken het meer dan jijzelf. Wat is het?
9. Welke sprinkhaan springt er hoger dan de Eifeltoren?
10. Welke kant rijdt deze bus op?

Wist-je-dat…
…we nu 153 actieve leden hebben?
…daar nog veel leden kunnen bijkomen?
…je vanaf 15 maart je kan inschrijven als
zomerlid?
…dit al kan vanaf 20,00 €
inschrijvingsgeld?
…leidster Chiara comfortabeler zit in een
kookpot?
…wij daar uiteraard bewijsmateriaal van
hebben?
…zie de foto hier rechts!
…wij jullie kunnen verzekeren dat het
vuur niet aan stond!
…oud-leiding Kim Fredrick en Jens
Bultinck in het huwelijksbootje stappen
deze zomer?
… ook oud hoofdleiding Ellen Hyde met
haar partner Madarisso binnenkort zullen
trouwen?
…we hen allemaal alvast veel succes
wensen met de voorbereidingen?
…we voor onze kampen op zoek zijn naar Soubry-barcodes?
…wij per 10 barcodes, 1 gratis doosje spaghetti kunnen krijgen?
…jullie deze barcodes kunnen sparen en in onze KLJ-brievenbus binnen
brengen?
…er nog een laatste verrassing staat in deze kriebel?
…de oplossingen van de raadsels hier gewoon onder staan?

1)Een eendagsvlieg die zijn dag niet heeft 2) Een koper 3) Een van de vaders is ook een opa.
Daardoor is de andere vader zowel een zoon als een vader. 4) Slaap je? 5) Het hart van de man
6) Je leeftijd 7) een WC-bril 8) Je naam 9) Elke sprinkhaan, want de Eifeltoren kan niet springen
10) Naar links. We zien namelijk geen deur, dus die moet wel aan de andere kant zichtbaar zijn.

