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Vrees niet lieve lezer, uw ogen verraden u niet! Wegens die online
activiteiten hebben we zéér weinig foto’s van de afgelopen periode en
daarom komen de foto’s in deze kriebel uit de oude doos. Wees maar
voorbereid om terug naar zulke mooie jaren als 2013 getransporteerd te
worden!
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+16 en + 20

Ook al gaan de + 16 activiteiten nog steeds niet fysiek door, laten we onze creatieve geest overuren
draaien om iedere bijeenkomst uniek te maken. Zo hebben we al een spel gespeeld met behulp van
google street view waarbij we moesten zoeken naar geiten, gemeentewerkers en Mariabeelden.
Ook speelden we een heus woordenboekspel waarbij de betekenis van zulke interessante
woorden als ‘chipoteren’, ‘suur’, ‘saleure’, ‘aketisse’, ‘klakkebuis’, ‘enskaard’, ‘snakker’,
‘babbelette’, ‘stafatie’, ‘carensdag’, ‘perikel’, ‘pjeirefretter’, … moest geraden worden. Voel u in
ieder geval vrij deze zelf op te zoeken, of nog beter, zelf de betekenis ervan te raden! We blijven
ervoor gaan!
Arno Van Speybroeck, + 16 leiding
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Zaterdag 23 januari nam ik deel aan de online biertasting activiteit van de +20. Het was
een heel leuke activiteit en een tof weerzien van de andere +20 leden. De vrouwen en
mannen kregen elk drie verschillende soorten bieren. Eerst volgden er enkele leuke
weetjes over elke soort. Daarna werden we in kleinere groepjes verdeeld om het drankje
te bespreken en even bij te praten. Elke proeverij werd afgesloten met een toffe quiz.
Deze keer kwam een onlineactiviteit van pas want, na 3 biertjes op te hebben, was het
goed al thuis te zijn. Bedankt aan de +20 leiding voor de gezellige avond.
Helena, + 20 lid

5

- 16
Er was eens een leiding genaamd Emma. Ze was altijd behulpzaam, maar toch was
iedereen bang van haar. Ze wist niet hoe dit kwam, dus besloot ze om Jezus te gaan
spreken…… ook al was die dood…… Uiteindelijk besloot Jezus om haar in een duivel te
veranderen en naar de onderwereld te sturen zodat ze daar de doden kon gaan helpen.
Maar de onderwereld was te donker, dus besloot Emma om het licht aan te doen, maar
er was geen schakelaar, dus vond Emma de schakelaar uit, maar ze deed dat terwijl ze
aan het kanovaren was. Geen goed idee!! Ze kreeg een stroomschok en door die flits
waren alle mensen blind. Van daar het verhaal ‘Jezus geneest blinden’
Een prachtig verhaal door Lore, -16
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- 12
De -12 heeft afgelopen weken 2 online activiteiten gehad en naar een film gekeken (via zoom).
Deze waren echt tof, maar het is toch niet hetzelfde als op de KLJ zelf. Zowel wij als leiding en
de leden kunnen niet wachten om er opnieuw in te vliegen aan het ‘huizeken’. Binnenkort is het
weer zo ver! Hopelijk kunnen we vanaf nu gewoon weer standaard op de KLJ onze activiteiten
houden!
Thomas Saverwyns, -12 leiding
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Ik ben Marleen, volwassenbegeleider van KLJ Lovendegem.

“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!
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Een woordje van ons Marleen
Toen men mij vroeg of ik iets voor het Kriebelke wilde schrijven moest ik toch eens
goed nadenken . Wat kan ik als ‘ancien’ vertellen aan de jongeren van KLJ?
Mijn verhaal :
Ik kwam als 12, 13 jarige in de KLJ. Er was daarvoor enkel een jongenswerking in
Lovendegem. Mijn eerste activiteit was een kamp, 4 dagen in een parochiezaaltje in
Rozebeke. Ik zie het nog voor mij alsof het gisteren was.
Er volgden nog vele kampen , zoveel dat ik de laatste jaren opgehouden ben met
tellen, want ik mag nog steeds meegaan op kamp al is het nu om te koken.
Vanaf die start ben ik onafgebroken verbonden gebleven met de KLJ, als lid,
bestuurslid, in het gewestbestuur, hoofdleiding, in provinciale werkgroepen en nu als
volwassenbegeleider.
KLJ maakt onuitwisbaar een deel uit van mijn leven door de vele vriendschappen, de
unieke ervaringen en ontmoetingen, de levenslessen, …
Ik mocht veel mooie momenten meemaken : kampen en WE’s in heel België, 4
buitenlandse kampen, 4 regionale sportfeesten in Lovendegem, een provinciaal
sportfeest, een landjuweel, 50 en 60-jarig jubileum, …
Ik kon meegaan op uitwisselingen met KLJ-ers in Kameroen, Ecuador , Slovenië,
Bolivia en Polen.
Dit zijn de grote evenementen maar evenzeer de wekelijkse activiteiten waren iets
om naar uit te kijken.
Er is veel veranderd in de voorbije KLJ jaren maar de spirit blijft dezelfde, jonge
mensen en kinderen samenbrengen om te spelen, te lachen, te ontdekken, te
groeien, …
Ik ben er van overtuigd dat je in een KLJ groep kansen krijgt om een sociale,
geëngageerde mens te worden die zijn talenten en zijn grenzen ontdekt en dit
gebruikt in zijn verdere leven.
Eens KLJ-er altijd KLJ-er .
Ik wens iedereen een fijne tijd in KLJ.
Marleen, volwassenbegeleiding
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Nieuwe leiding
Naam: Chiel Sinnaeve
Leeftijd: 24 jaar
Werk: Consultant bij delaware
Aantal jaren KLJ: 1
Thuisbasis: Lovendegem
Leeftijdsgroep: -12
Hobby’s: Fietsen, Speelplein geven
Grootste overwinning: De koppenberg
oprijden met de fiets
Unieke vaardigheden: Op 1 jaar in 3
jeugdbewegingen tegelijk zitten
Trotse bezitter van: Mijn koersfiets Biancha
Verste reis: New York
Kan beter aan zichzelf: Minder vallen met
de fiets
Heeft een hekel aan: Konijnen
Geniet van: Reizen met vrienden
Mooiste KLJ-herinnering: Drinken uit een
kokosnoot samen met leider Arno

Spelletjes
droedels:
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Wist-je-datjes

Help Niels de weg naar
Arno te vinden!

Wist je dat…
-… We 14 februari ons jaarlijks Valentijnsontbijt hebben georganiseerd?
-… Dit een ongezien succes was?
-… Leider Thomas op deze dag jarig was?
-… Hij 20 jaar is geworden?
-… We Chiel mogen verwelkomen in onze leidingsploeg?
-… Hij actief zal zijn als -12 leiding?
-… Hij heel enthousiast is om erin te vliegen?
-… Hij bang is van konijnen?
-… Dat de omtrek van de aarde 40.000 kilometer is, en dat dit al 2.300 jaar geleden werd
uitgerekend door de Griekse geleerde Eratosthenes?
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