Dag leden en ouders,
Ons nieuw werkjaar is weer begonnen! Hebben jullie er al zin in? Wij alvast wel!
Als lid van KLJ krijgen jullie elke drie maanden dit prachtige afdelingsboekje in de
bus. Je vindt er tal van informatie over de activiteiten, evenementen en weetjes
over onze leiding. In deze eerste Kriebel starten we het jaar met wat extra uitleg
over onze werking.
Bedankt voor jullie inschrijving, we zullen er samen een spetterend KLJ-jaar van
maken vol spelletjes en plezier!
Groetjes,
de leiding.
Thomas, Lino, Amber, Chiara, Tine, Niels, Benoît, Bo, Lucas, Lisa, Judy, Emma,
Alexander, Arno, Lance, Arne, Herlinde, Febe, Maya, Thuline, Janne, Fiebe,
Anske, Lisa, Joachim, Tibo, Brenda en Marleen
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KLJ Lovendegem in een notendop
KLJ Lovendegem is een 84-jarige jeugdbeweging met leden van 8 tot 35 jaar. We
organiseren tal van evenementen om ons positief te profileren binnen de
gemeente Lievegem (en ook om onze kas een beetje te spijzen, uiteraard
).
Onlangs organiseerden we voor de eerste keer onze bloemetjesverkoop online.
Dit deden we het eerste weekend van September.
Rond Valentijn komt de leiding heerlijke Valentijns ontbijtjes brengen aan huis,
om samen met je mama, papa, vriendje of vriendinnetje op te peuzelen.
Romantisch, toch? In april vieren we feest tijdens ons feestweekend.
Naast deze evenementen voorzien we tweewekelijks spetterende activiteiten
voor de leden en gaan we zelfs eens op weekend. Wanneer de activiteiten
plaatsvinden, vind je allemaal terug in onze jaarkalender en/of google agenda.
Voor specifieke informatie kun je altijd onze maandkalender raadplegen.
In de zomer gaan de jongens en meisjes apart op kamp voor 7 dagen.
Elke zomerse zondag kun je ons vinden op de sportfeesten. Samen strijden we,
tegen de verschillende buurt-KLJ’s, om een beker te winnen. Dit in de
categorieën dansen, lopen, touwtrekken, vendelen, wimpelen en piramide
bouwen. Zowel jong als oud mag meedoen. Allen aanwezig dus!
Je hoort het de leiding heeft er alvast zin in en kan niet wachten om er opnieuw
in te vliegen! Jij toch ook?
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Voorstelling leiding
-12
Thomas Saverwyns
Leeftijd: 19
Studierichting: Burgerlijk ingenieur
Gsm-nummer: 0471 34 52 77
E-mail: saverwijns.thomas@gmail.com
Functie in KLJ: -12 verantwoordelijke, BAF, gewest,
sportfeest verantwoordelijke, redacteur kriebelke

Lino Van de Kerckhove
Leeftijd: 24
Job: Kwaliteitsbeheerder en nutritionist
Gsm-nummer: 0474 47 13 60
E-mail: Lino.vdk@gmail.com
Functie in KLJ: Hoofdleider

Amber Meul
Leeftijd: 18
Studierichting: Leerkracht lager onderwijs
Gsm-nummer: 0473 50 35 23
E-mail: meulamber@gmail.com
Functie in KLJ: verjaardagskaartjes

Benoît Waeghe
Leeftijd: 18
Studierichting: ICT
Gsm-nummer: 0497 26 73 44
E-mail: benoit.waeghe@gmail.com
Functie in KLJ: Bus verantwoordelijke
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Herlinde Lybaert
Leeftijd: 17
Studierichting: Wetenschappen Wiskunde
Gsm-nummer: 0495 18 06 77
E-mail: herlinde.lybaert@gmail.com
Functie in KLJ: Uitnodiging verantwoordelijke

Febe De Keyser
Leeftijd: 17
Studierichting: Marketing en ondernemen
Gsm-nummer: 0496 81 68 65
E-mail: febedekeyser21082003@gmail.com
Functie in KLJ: EHBO-verantwoordelijke

Lance Vander Linden
Leeftijd: 17
Studierichting: LO
Gsm-nummer: /
E-mail: lancevanderlinden11@gmail.com
Functie in KLJ: Leiding
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-16
Emma Van de Walle
Leeftijd: 22
Studierichting: Verpleegkunde
Gsm-nummer: 0478 49 89 96
E-mail: emmavandewalle5b@hotmail.com
Functie in KLJ: Lokaal verantwoordelijke, PRVerantwoordelijke, -16 verantwoordelijke

Judy Vander Linden
Leeftijd: 19
Studierichting: Educatieve bacheloropleiding voor
secundair onderwijs
Gsm-nummer: 0495 13 27 61
E-mail: judyvanderlinden1@gmail.com
Functie in KLJ: Sportfeest verantwoordelijke

Lucas Versichel
Leeftijd: 18
Studierichting: Verpleegkunde
Gsm-nummer: 0478 99 83 22
E-mail: lucas.versichel@gmail.com
Funtie in KLJ: Lokaal verantwoordelijke,
BAF

Niels Van de Walle
Leeftijd: 21
Job: Elektricien Depannage
Gsm-nummer: 0471 28 93 77
E-mail: nielsvandw@gmail.com
functie in KLJ: Secretaris, jeugdraad
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Arne Slos
Leeftijd: 16
Studierichting: Industriële wetenschappen
Gsm-nummer: /
E-mail: slos.arne@gmail.com
Functie in KLJ: leiding

Justine de Mol
Leeftijd: 17
Studierichting: verzorging
Gsm-nummer: 0491 91 06 91
E-mail: justinedemol@outlook.com
Functie in KLJ: Drank verantwoordelijke
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+16
Alexander De Meyer
Leeftijd: 21
Studierichting: Optiek & Optometrie
Gsm-nummer: 0471 67 72 23
E-mail: ademeyer99@gmail.com
Functie in KLJ: jeugdraad afgevaardigde,
verantwoordelijke +16, Kassier

Arno Van Speybroeck
Leeftijd: 21
Studierichting: Geschiedenis
Gsm-nummer: 0494 07 61 59
E-mail: arno.vanspeybroeck@hotmail.com
Functie in KLJ: Archivaris, Verslagschrijver, Redacteur
Kriebelke

Chiara de Mey
Leeftijd: 19
Studierichting: Accountancy en fiscaliteit
Gsm-nummer: 0475 32 10 04
E-mail: chiarademey@gmail.com
Functie in KLJ: Hulpkassier, uniform verantwoordelijke

Lisa Van Renterghem
Leeftijd: 22
Studierichting: Sociaal werk
Gsm-nummer: 0486 64 05 83
E-mail: lisavr64@gmail.com
Functie in KLJ: Hoofdleidster, gewest afgevaardigde
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+20
Tine Vandercruysen
Leeftijd: 21
Studierichting: Ergotherapie
Gsm-nummer: 0470 98 57 86
E-mail: tine.vandercruyssen@hotmail.com
Functie in KLJ: verantwoordelijke + 20, verslagschrijver

Maya Van de Kerckhove
Leeftijd: 23
Studierichting: Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie
Gsm-nummer: 0470 05 63 69
E-mail: vdk.maya@gmail.com

Thuline Heyerick
Leeftijd: 24
Job: Kinesitherapeut
Gsm-nummer: 0471 76 09 95
E-mail: thulineheyerick1@gmail.com

Janne
Leeftijd: 22
Studierichting: Logopedie
Gsm-nummer: 0479 05 72 64
E-mail: jannebulens@hotmail.com
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UNICA

Bo de Vlieger
Leeftijd: 22
Job: Leerkracht lager onderwijs
Gsm-nummer: 0499 76 44 25
E-mail: bo.de.vlieger@telenet.be
Functie in KLJ: Parochiaal beraad, verantwoordelijke UNICA

Joachim Feys
Leeftijd: 25
Job: Begeleider bij De Lovie vzw
Gsm-nummer: 0478 09 27 11
E-mail: Joachim.Feys@icloud.com

Lisa Moreel
Leeftijd: 20
Studierichting: Psychologie
Gsm-nummer: 0473 97 77 65
E-mail: lisamoreel@live.be

Tibo de Schepper
Leeftijd: 21
Studierichting: Orthopedagogie
Gsm-nummer: 0474 11 58 52
E-mail: tibodeschepper@gmail.com
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Fiebe Geirnaert
Leeftijd: 22
Job: Leerkracht lager onderwijs
Gsm-nummer: 0489 32 64 43
E-mail: fiebegeirnaert@msn.com

Anske de Zutter
Leeftijd: 18
Studierichting: Leerkracht lager onderwijs
Gsm-nummer: 0470 23 42 03
E-mail: anskedezutter@gmail.com

Tine vandercruyssen

Volwassen begeleiding
Brenda Vermeire
Leeftijd: 41
Job: Teamcoördinator De Werf en on@break²
Gsm-nummer: 0475 33 59 19
E-mail: brenda.vermeire@telenet.be
Functie in KLJ: Volwassen begeleiding

Marleen Degrande
job: Opvoeder/ begeleider
Gsm-nummer: 0486 16 63 28
E-mail: marleen.degrande@skynet.be
Functie in KLJ: volwassen begeleiding
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Zomer 2020
Meisjeskamp

Het meisjeskamp, ondanks alle maatregelen
waaraan we ons moesten houden, was een zeer
tof kamp. Iedereen heeft zich zo geamuseerd.
We waren blij om elkaar na een lange tijd terug
te zien en om op kamp te gaan samen. We
hebben heel wat leuke activiteiten gedaan, we
hebben o.a. Een dauwtocht gedaan, leuke
teamspelletjes, leuke activiteiten in eigen
leeftijdsgroep. We hebben ook
sportfeestactiviteiten gedaan om het toffe
sportfeest gevoel naar boven te halen. De dagen
samen doorbrengen was altijd zeer gezellig en
uiteraard de leuke babbeltjes met iedereen. We
hebben ook het grote onderbroekenspel
gespeeld, de leden moesten zo veel mogelijk
opdrachtjes spelen om rekkers te verzamelen
om daarna hun witte onderbroeken te tie dye!!
Het resultaat was prachtig!! We zaten ook
niet ver van de zee dus hebben we uiteraard
een fietstochtje gedaan naar de zee waar
iedereen zich zeer goed heeft geamuseerd en
op hun gemakje was! Het was een top kamp om
zeker niet te vergeten!
Chiara De Mey, + 16 Leiding
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Jongenskamp

We vertrokken met de jongens op 4 juli naar Zutendaal voor ons kamp. Het thema: FC de Kampioenen. Bij
aankomst werden we meteen verwelkomd door een ontvangstcomité van wespen. Sommige leiding en
plusleden hebben dit aan den lijven mogen ondervinden. Dit incident was gelukkig snel van de baan, want
de brandweer is het komen oplossen. Ook het jongenskamp ontsnapte niet aan de coronamaatregelen.
Extra maatregelen moesten getroffen worden. Er werd meer gekuist, meer handen gewassen en we
hadden minder mogelijkheden om activiteiten buiten onze verblijfplaats te doen
. Dit alles hield ons
echter niet tegen om er een onvergetelijke week van te maken. We hadden namelijk een heel groot
terrein en een bos ter beschikking. Al deze ruimte was ideaal voor de activiteiten. We deden een vuil spel,
bosspelen, veel pleinspelen, tijdrit, quiz, een tocht en een eigen sportfeest! De meeste activiteiten waren
het thema van de Kampioenen, dus je hoeft niet lang na te denken over welke film we hebben gekeken
. Ondanks alle maatregelen zijn we er toch eens op uit getrokken. Op de dag met de meeste regenval
mochten we het plaatselijke blotevoetenpad betwisten. Het was gelukkig niet koud buiten, dus dit was
aangenaam en zeer leuk om te doen. Ook mogen we onze koks niet vergeten. Ann en Jeroen hebben ook
dit jaar voor geweldige maaltijden gezorgd. Ik denk dat er niemand met honger heeft gezeten op kamp.
Bij deze willen we ze nog eens hartelijk bedanken! We hadden een zeer leuk en geslaagd kamp en kunnen
al niet meer wachten op het kamp van volgend jaar. Hopelijk tot dan, jongens!
Thomas Saverwyns, -12 Leiding
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+ 16 en +20
Ook de +16 en de +20 heeft een gevulde
zomer achter de rug! Als eerste activiteit
stond de biking dinner op de planning, maar
deze is letterlijk dan een beetje in het water
gevallen. Door het slechte weer, is het
fietsen beperkt gebleven maar hebben we
met z’n allen des te meer genoten van het
lekkere eten voorzien door de leiding,
gezelligheid troef dus! Nadien stond onze
traditionele girls –en boysnight op de
planning. De boys keken naar een FC De
Kampioenenfilm (what else?) en de meisjes
gingen op stap naar de zee, waar we ons
installeerden op een rustig plekje met wat
hapjes en drankjes erbij! Tegen het einde van
de zomer hield onze leiding een
supergezellige zomerbar open, waar we
volledig volgens de regels van de horeca
onze leden verwenden met lekkere drankjes.
We sloten onze zomer af met de
megabefaamde bickynight, waar iedereen
kon smullen van heerlijke Bicky Burgers.
Ondanks de nieuwe regels die tijdens de
zomer kwamen, hebben we er toch met z’n
allen het beste van gemaakt! De leiding kijkt
er alvast naar uit om te beginnen aan ons
nieuw werkjaar met als jaarthema FEEST, en
laat dat nu net de specialiteit zijn van de +16
en de +20!
Lisa Van Renterghem, + 16 leiding
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Zomer: Chill avonden
Ik vond de chill avonden heel leuk. Het was altijd
gezellig met je vrienden en altijd gezellig praten.
Momenten om nooit te vergeten.
Clara Van de Walle, - 16 lid

Kerstmarkt

Bowlen + 20
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Unica
Binnenkort staat de startactiviteit opnieuw
gepland voor onze geliefde Unica-werking.
Na die vervelende lockdown, waarbij we onze
lieve vrienden van Unica lang hebben moeten
missen , staat de leiding te popelen om de leden
een topactiviteit aan te bieden! Het creatieve
brein heeft zeker niet stilgezeten tijdens de
lockdown, dus dat het een serieus feest zal
worden, staat gewoon in de sterren geschreven.
We zullen het nieuwe werkjaar serieus doen
KNALLEN! ☺
Joachim Feys, Unica leiding

Chill avond (Clara)
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Minweekend
Op vrijdagavond trokken we met onze
enthousiaste -12 en -16 leden op minweekend
in Bellingen. De leiding koos dit jaar voor het
thema Studio 100. Maya de Bij, Piet Piraat, K3,
Kabouter Plop en hun vriendjes stapten dus
ook mee op onze bus. We waren klaar voor
een weekendje ravotten en spelen met de KLJvrienden. ‘s Avonds hielpen we Plopmelk
maken in het eerste spel en al snel was het
bedtijd. De volgende ochtend stonden er al
nieuwe spelen te wachten. De -12 ging een
pretpark ontwerpen en de -16 zocht de biggen
van Betsy. In de namiddag gingen de jongens
voor een potje moddervoetbal. De meisjes
deden het rustiger aan en zochten ‘de Mol’. Na
het avondeten was het tijd voor een
gezamenlijk spel en natuurlijk een groot Studio
100 feest ter afsluiting van het weekend.
Zondagochtend gingen we kuisen en speelden
we nog kleine spelletjes terwijl wachtten op de
bus. Op de busrit naar huis kon je al snel een
speld horen vallen. Moe maar voldaan keerden
we terug naar ons huizeke in Lovendegem. Op
naar het volgende weekend!
Amber Meul, - 12 leiding
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Schaatsen

Zoals elk jaar nemen we met de KLJ deel aan
gewestactiviteiten. In februari gaan de -12 en
de -16 naar de kristallijn om daar een
namiddagje te schaatsen. Het is altijd een
superleuke uitstap, en iets waar we elk jaar
naar uitkijken.
Julie De Walsche, - 16 lid
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Spelletjes
Prijs Dink Kamp
Vul deze puzzel in en maak kans op een prijs!
1. De familienaam van Benoît
2. Hoofdleidster van klj Lovendegem
3. De leeftijdsverantwoordelijke van de -164. Thema van het jongenskamp
5. Aantal -12 leiding
6. Grote vlag waarmee de jongens zwaaien op de sportfeesten
7. Aantal -16 leiding
8. De straat van de KLJ

Vul de puzzel en onderstaande gegevens in. Neem dit blad mee naar de klj en wie weet win
jij een geweldige prijs. De winnaar zal in de volgende kriebel bekend gemaakt worden.
naam:
Leeftijdsgroep:
Woord dat gevormd is boven de pijl:
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Nieuwe leiding
Volledige naam: Arne Slos
Leeftijd: 16 jaar
Studie: Industriële Wetenschappen
Aantal jaren KLJ: 8 jaar
Thuisbasis: Lovendegem
Leeftijdsgroep: -16
Functie in KLJ: leiding
Hobby’s: muurklimmen en gamen
Grootste overwinning: de eerste keer boven
geraken in de grote klimzaal
Unieke vaardigheden: mijn oren en neus kunnen
bewegen
Trotse bezitter van: 2 lieve katten
Verste reis: Gijón, Spanje
Kan beter aan zichzelf: orde en netheid
Heeft een hekel aan: opruimen
Geniet van: lekker niets doen
Mooiste KLJ-herinnering: JEKA-kamp in Hongarije

Volledige naam: Herlinde Lybaert
Leeftijd: 17 jaar
Studie: Wetenschappen wiskunde
Aantal jaren KLJ: 8 jaar
Thuisbasis: Sleidinge
Leeftijdsgroep: -12
Functie in KLJ: uitnodiging verantwoordelijke
Hobby’s: rope skipping, klj
Grootste overwinning: 1ste plaats vrijeritmiek op het
landjuweel behalen
Unieke vaardigheden: veel geduld met kinderen
Trotse bezitter van: een dwergpapegaai
Verste reis: Hongarije
Kan beter aan zichzelf: vermoeidheid humeur
Heeft een hekel aan: oneerlijkheid
Geniet van: dansen in de regen
Mooiste KLJ-herinnering: ons eigen Landjuweel
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Volledige naam: Febe De Keyser
Leeftijd: 17 jaar
Studie: Marketing en ondernemen
Aantal jaren KLJ: 8 jaar
Thuisbasis: Lievegem
Leeftijdsgroep: -12
Functie in KLJ: EHBO-verantwoordelijke
Hobby’s: Ropeskipping, joggen en shoppen
Grootste overwinning: In een lift stappen
Unieke vaardigheden: moet ik nog ontdekken
Trotse bezitter van: Mijn lieve kat Milou
Verste reis: Rhodos
Kan beter aan zichzelf: Minder kieskeurig zijn bij
het eten
Heeft een hekel aan: Ajuinen
Geniet van: Gezellige avonden met vrienden
Mooiste KLJ-herinnering: Jeka 2019

Volledige naam: Lance Vander Linden
Leeftijd: 17
Studie: LO
Aantal jaren KLJ: 8
Thuisbasis: Sleidinge
Leeftijdsgroep: -12
Functie in KLJ: Leiding
Hobby’s: Voetbal
Grootste overwinning: Meerdere wisselbekers
Unieke vaardigheden: Niets speciaals
Trotse bezitter van: Theoretisch rijbewijs
Verste reis: Turkije
Kan beter aan zichzelf: Niet goed zijn in keuzes
maken
Heeft een hekel aan: Betweters
Geniet van: Afspreken met vrienden
Mooiste KLJ-herinnering: Winnen van
wisselbekers/ landjuweel winnen
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Volledige naam: Justine de Mol
Leeftijd: 17 jaar
Studie: Verzorging
Aantal jaren KLJ: 5 jaar
Thuisbasis: Lovendegem
Leeftijdsgroep: -16
Functie in KLJ: Drank en chips bestellen
Hobby’s: klj
Grootste overwinning: /
Unieke vaardigheden: /
Trotse bezitter van: Mijn hond Ranger
Verste reis: Hongarije (Jeka)
Kan beter aan zichzelf: Meer zelfvertrouwen
Heeft een hekel aan: witloof
Geniet van: Samen weg gaan met vrienden
Mooiste KLJ-herinnering: Ik heb zeer veel mooie herinneringen met de klj, maar als ik er
eentje moet kiezen, zijn het de zomerafsluiters of de sportfeesten.
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Wist-je-datjes
Wist je dat…
-… we onze nieuwe leiding Lance, Febe, Arne, Justine en Herlinde mogen verwelkomen?
-… ze leiding zijn bij de -16 (Arne en Justine) en -12 (Herlinde, Febe en Lance)?
-… we een supertof jongens- en meisjeskamp hadden?
-… we met pijn in het hart afscheid nemen van Jonathan en Yentl?
-… we hen heel dankbaar zijn voor de mooie jaren?
-… KLJ Lovendegem met een nieuw werkjaar begonnen is?
-… alles coronaproof zal verlopen?
-… de planning al volledig klaar is?
-… je alles kan bekijken op de jaarkalender?
-… we via google onze jaarkalender delen zodat je niets hoeft te missen?
-… we ons lokaal aan de binnenkant volledig geverfd hebben?
-… we zelf een nieuwe toog hebben gemaakt?
-… deze gemaakt is uit paletten?
-… UNICA er voor het 3de jaar weer invliegt?
-… de leiding staat te popelen om er weer in te vliegen?
-… het jaarthema ‘Laat het knallen!’ is?
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