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Kalender januari 
 

 

 

 

 

 

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

      1 

      
GEEN 

ACTIVITEIT 

2 3 4 5 6 7 8 

    
+16:  

Schakel om 

20:00 

 
-9/-12/-16: 

Schakel om 14:00 

9 10 11 12 13 14 15 

    

+16: 

Zwembad 

Beveren om 

19:30 

-9:                 

Schakel om 

18:00 

-12:                       

Schakel om 14:00 

-16:                       

Zwembad 

Beveren om 13:45 

16 17 18 19 20 21 22 

    

+16:        

Schakel om 

20:00 
 

-9/-12:                  

Schakel om 14:00 

-16:                          

Geen activiteit 

23 24 25 26 27 28 29 

    
+16:   

Schakel om 

20:00 

 
-9/-12/-16: 

Schakel om 14:00 

30 31 1 2 3 4 5 

      
-9/-12/-16: 

Schaatsen 
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Agenda -9 
Zondag 1 Januari 2023: GEEN ACTIVITEIT  

 

Liefste leden, 

 

Een sterretje op je neusje, 

Een sterretje op je wang. 

Wij toveren jullie veel gelukt, 

Een heel jaar lang! 

 

Jullie kapoen, 

De leiding 

Nieuwkerken, 1 januari 2023 

 

Vandaag is het geen activiteit. Deze nacht is het nieuwe jaar gestart, tijd om jullie 

nieuwjaarsbrieven voor te lezen en gezellig samen te zijn met vrienden en/of familie!  

 

Zondag 8 januari 2023: Driekoningen 

Driekoningen, Driekoningen, 

geef mij een nieuwe hoed; 

Mijnen ouwen is versleten, 

ons moeder mag ‘t niet weten. 

Ons vader heeft het geld 

op de rooster geteld. Kennen jullie dit liedje al? Warm jullie 

stem maar al op want vandaag gaan we van deur tot deur in Nieuwkerken om dit liedje te 

zingen, hopelijk krijgen we veel snoepjes of centjes. We spreken af om 14u op De Schakel. 

Wie wil mag zich verkleden. Tot dan! 
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ZATERDAG 14 januari 2023: Het sprookjestheater 

Een gezellige avond samen met je KLJ-vrienden, hoe tof 

is dat! Vanavond kijken we allemaal samen een film! 

Wordt het een spannende, romantische, avontuurlijke of 

droevige film? Kom het ontdekken om 18u op De 

Schakel. De activiteit duurt tot 20u. Breng 1 euro mee 

voor een drankje en snackje tijdens de film. 

 

Zondag 22 januari 2023: Ezeltje strek je 

OHNEE, de ezel is ontsnapt… IAAA, IAAA, IAAA, … 

Hoor ik hem daar? IAAA, IAAA, IAAA, … Horen jullie dat 

ook? Ik hoor wel iets, maar ik zie niks. Hoe kan dat nu? 

Misschien kunnen de leden van de -9 ons wel helpen om de 

ezel te zoeken. We starten onze zoektocht om 14u op De 

Schakel. Tot dan!  

 

Zondag 29 januari 2023: Oefenen kaas- en wijn 

Vandaag gaan we met z’n allen oefenen om onze sketchke zo 

goed mogelijk te doen! We gaan onze kostuums maken en 

natuurlijk ondertussen een paar spelletjes spelen. Kortom, jullie 

gaan jullie niet vervelen! We beginnen om 14u op De Schakel. 

Vandaag is het fruitdag!!! Voor de leiding zou het een hele 

grote hulp zijn, als we weten welke leden we wel/niet mogen 

verwachten. Graag een berichtje sturen naar Charlotte. 

 

Zondag 5 februari: Schaatsen met Olaf  

Joepie, vandaag gaan we schaatsen! Op de schaatsbaan 

gaan allemaal KLJ’ers zijn want we hebben afgesproken 

met ons gewest. We verzamelen om 13u00 op het dorp 

van Nieuwkerken. Onze terugkomst wordt verwacht rond 

18u00 op het dorp. Deze activiteit kost 15 euro 
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  Agenda –12 

Zondag 1 januari: Geen activiteit                                                                                     

Liefste leden 

De leiding heeft hun briefje klaar  

Voor het toffe, nieuwe jaar  

Een jaar vol gelach, gespring en gedans  

Wat lijken onze leden soms toch op een gans  

Knutselen, koken, of stappen door rivieren  

De leiding zal altijd hun best doen om jullie te plezieren  

Het zal deze week geen activiteit zijn  

Dat is al heel wat minder fijn  

Helaas is dit geen goed begin  

Maar toch hebben we er veel zin in!  

Jullie kapoenen Linda, Timmie, Emma, Sharon, Seppe en Linde  

1 januari 2023 

 

Zondag 8 januari: Op stap met Balthasar, Caspar 

& Melchior                                                                  

Vandaag keren we 2023 jaar terug in de tijd. 

Eergisteren zijn onze goede vrienden Caspar, 

Melchior en Balthasar op bezoek geweest bij het 

pasgeboren baby’tje Jezus. Vandaag zijn ze zich aan 

het klaarmaken voor hun terugreis. Nu heeft Caspar 

een klein probleempje, zijn hoed is volledig 

versleten, maar zijn moeder mag dat niet weten. Hij 

heeft dus dringend een nieuwe hoed nodig. Willen 

jullie hem hierbij helpen? Warm jullie stembanden 

dan maar op en duik eens in je kast op zoek naar verkleedkleren zoals een kroon of een 

mantel. We verwachten jullie om 14u op De Schakel om onze tocht van huis tot huis te 

beginnen. De leiding is ook al volop aan het oefenen: “Driekoningen, Driekoningen geef mij 

een nieuwe hoed…” 
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Zondag 15 januari: Het diner van koning Arthur klaarmaken 

Ook vandaag hebben we jullie hulp nodig! Koning Arthur 

geeft vanavond een diner op zijn kasteel, maar al zijn 

koks hebben buikgriep. Hij stuurde ons daarnet een 

postduif om te vragen of wij hem willen helpen.  

Spijtig genoeg trekken de kookkunsten van de leiding op 

niet veel. Hopelijk zijn jullie wel allemaal keukenprinsen 

en -prinsessen en kunnen jullie ons helpen bij het 

kokerellen, want zonder jullie bakken we er niets van. 

Achteraf valt er dan waarschijnlijk wel iets mee te 

snoepen van de overschot. Laat dus zeker nog een gaatje 

vrij bij het middageten. We verzamelen zoals altijd om 

14u op De Schakel, zodat het diner zeker op tijd klaar is! 

Zondag 22 januari: allen tegen de ene draak 

PAS OP, EEN DRAAAAAAAK!!!  

In plaats van ons naar de middeleeuwen te teleporteren heeft de 

teletijdmachine per ongeluk een reusachtige draak naar ons 

geteleporteerd! Als hij niet tegengehouden wordt, gaat hij heel de 

Schakel verwoesten! We rekenen op jullie, de dappere -12’ers, om 

dit te voorkomen! Daarvoor zullen jullie wel heel goed moeten 

samenwerken, maar wij vertrouwen op jullie! Durven jullie de 

uitdaging aan om samen de draak te overmeesteren? Kom dan om 

14u naar De Schakel! 

 

Zondag 29 januari: oefenen kaas & wijn 

Er is duidelijk een gemeen virus aan het rondgaan binnen het 

kasteel van koning Arthur. Nadat twee weken geleden zijn koks 

buikgriep hadden, liggen nu ook zijn hofnarren met koorts in 

bed. Gelukkig kan de -12 ALLES! Kokerellen, draken verslaan, 

… noem maar op. Deze week vertrouwt koning Arthur op jullie 

talent om zijn gasten te entertainen. Als jullie dan toch bezig 

zijn, kunnen jullie datzelfde showtje ineens op kaas & wijn 

brengen voor jullie ouders. Uiteraard is daar wel wat oefening 

voor nodig. We verwachten jullie dus ook vandaag om 14u op 

De Schakel om te oefenen voor kaas & wijn (& koning Arthur nogmaals uit de nood te 

helpen ;)). Het is ook fruitdag vandaag! 
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Zondag 5 februari: schaatsen 

Onze teletijdmachine haperde eventjes, want in plaats van in de middeleeuwen zitten we deze 

week terug in de ijstijd! We gaan namelijk schaaaaaa-oeeeeeee-iiiieeeee-aaaa… 

BOEMPATAT (schaatsen dus). Wie zou er het meest vallen? Linda, Sharon, Linde, Seppe, 

Timmie of zou het toch Emma zijn? We zullen zien. Meer informatie volgt nog! 
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Agenda -16 
 

Zondag 1 januari: Geen activiteit 

Happy Newyear!!!! Het jaar 2022 is weeral 

voorbij, dus is het weer de tijd om gezellig met 

de familie het nieuwe jaar goed te starten. 

Jammer maar helaas is het daardoor geen 

activiteit en zullen jullie nog een weekje extra 

moeten wachten.  

 

Zondag  8 januari: Driekoningen 

“Drie koningen, drie koningen, geef mij nen nieuwe 

hoed….” En zo voort en zo verder. De tekst van 

driekoningen kent iedereen wel. Maar hoe goed 

kennen jullie deze tekst? Vandaag gaan we met de KLJ 

rondgaan bij de huizen voor driekoningen. Als jullie de 

stembanden goed hebben opgewarmd worden jullie 

verwacht op de Schakel om 14u.  

 

 

Zondag 15 januari: Zwemmen 

BRRRRR…. Die ijsberenduik is toch maar niks voor mij 

hoor. Geef mij maar een lekkere warme sauna of een 

hevige wildwaterbaan. Gelukkig hebben we zo een 

zwembad in Beveren. Voor de grote waterratten onder ons 

gaan we vandaag gaan zwemmen. Wie aanwezig kan zijn 

wordt om 13:45 verwachten aan het zwembad te 

Beveren. De activiteit eindigt om 16:45. Tot dan! 

 

Zondag 22 januari: Geen activiteit 

Maar alle hoe kan dat nu? Geen activiteit. U ziet het goed, de leiding heeft het zeer druk met 

de blok en moet zich focussen om te studeren. Daarom gaat de activiteit van vandaag niet 

door. 
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Zondag 29 januari: QUIZZZZZ 

Tis gebeurt. Danira Boukhriss Terkessidis is de 

allerslimste mens ter wereld. Maar denk jij dat je 

toch slimmer bent? Wij geven vandaag een quiz 

om te kijken wie de slimste -16er is van de KLJ. 

Hier alvast een paar oefenvragen: Wie won het 

WK? Hoeveel uur duurt een etmaal? Als jij dit 

weet kom dan zeker naar de Schakel om 14u.                                                                                

Vergeet zeker jullie fruitje niet (en het is dus ook maar 50cent) 

 

 

Zondag 5 februari: Schaatsen 

Voor onze grote winteratleten gaan we vandaag 

schaatsen samen met het gewest. Haal de 

innerlijke schaatser naar boven en kom met ons 

mee om die van het gewest te laten zien wat wij 

allemaal in huis hebben. We spreken af om 13u 

aan het dorp en zullen rond 17u terug in 

Nieuwkerken zijn. Neem ook zeker 15 euro (inkom >12 jaar: 8euro; huren schaatsen: 5euro 

en bus 2euro) mee voor het schaatsen.  
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Agenda +16 
 

Vrijdag 6 januari: schachtenactiviteit 

Grachten, machten, lachten,... wat rijmt er nog? ah ja 

SCHACHTEN! We zullen deze activiteit eens kennis maken 

met onze vuile schachten. heb je zin om eens te zien wie het 

is? Je weet het uur en weet de locatie! tot dan! 

 

 

Vrijdag 13 januari: zwemmen 

Eens zin om een plonske te nemen in de winter, of te hangen in de 

wildwaterbaan? ;) Dan moet je niet twijfelen, maar komen. 

vergeet natuurlijk niet de zwembroek of bikini en een duikbril. 

Iedereen wordt verwacht om 19.30u aan het zwembad (lago) van 

Beveren! 

 

 

 

Vrijdag 20 januari: gezelschapsspellenavond 

“hebde gy zin in een pelleke?”, dan ben je welkom op de KLJ 

vanaf het gekende uur. Neem zeker ook een eigen spelleke mee, 

op eigen risico dat je wordt verslagen. Samen genieten van een 

rustige spelletjesavond. Tot dan! 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 27 januari: karaoké 

“LA LA LA LI LI LI LA LA LIIIII…”, ik was 

mijn zangkunsten al eens boven aan het halen. 

Maar jullie kunnen het beter dan mij, dus kom 

maar langs en haal ook jullie zangkunsten boven. 

Zoals gewoonlijk worden jullie verwacht op ons 

lokaal op het normale en traditionele uur, 20u00. 

tot dan! 
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Piekerhoekje 
 

Een gelukkig nieuwjaar allemaal!! We wensen jullie een super tof nieuw jaar toe. Voor het 

eerste piekerhoekje van 2023 daag ik jullie uit met raadsels. Zijn jullie er klaar voor? Maak de 

raadsels en steek ze in de piekerhoekenbrievenbus in het lokaal. En maak kans op een super 

tof cadeau! Zet zeker je naam erop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is rood en ligt 

op het strand? 

Wat is groot, oranje 

en kun je drinken? 

Wat is groen, heeft 

zwarte pitjes en dragen 

meisjes in het 

zwembad? 

Jantje’s moeder 

heeft 3 kinderen. 

Kwik, Kwek, …? 
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Verjaardagen 
   

Linde Schelfaut                    3/1/2005                 18 jaar 

Marie Vermeersch              3/1/2015             8 jaar 

Jonas Blommaert                9/1/2002                   21 jaar 

Hanne Van Laere                9/1/2012                 11 jaar 

Kjell Heerwegh                   10/1/2000               23 jaar 

Léon De Vuyst                    10/1/2014             9 jaar 

Charlotte Bastijns              11/1/2002                21 jaar 

Nele De Paep                      17/1/2014                  9 jaar 

Nicolas Cardon                   31/1/2006                 17 jaar 

Louis Roosens                    25/1/2005                  18 jaar 

            



13 

 

Moppentrommel 
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Vliegende reporter 
Naam:  Chendo Van Gijsel  

Leeftijd: 17 jaar  

School/Studies: GTI Beveren, Elektriciteit  

Broers of zussen:  Broer Darvey  

Hobby’s: KLJ  

Lievelingseten: Lasagne  

Wat is je allergrootste droom? Rijk worden door niks te doen   

Welk Disney personage vindt jij het leukst ? Bliksem Mcqueen  

Liever gedachten kunnen lezen of kunnen toveren? Gedachten kunnen lezen  

Wat wil je later worden? Elektricien  

Als je een dier mocht zijn, welk dier zou je dan kiezen en waarom? Een Tijger omdat die 

een goed jagersinstinct hebben   

Op wie heb ik stiekem een oogje? Niemand  

Wat zou je super graag eens willen doen als activiteit bij de KLJ? Paintball  

Welk spelletje speel je het liefst? Ik vind alle spelletjes even leuk 

Wie vindt je de leukste leiding? Jore  

Waarom ben je in de KLJ gekomen? Omdat Tibo VH in de KLJ zit  

Als je voor 1 dag een bekend persoon mocht zijn, wie zou je dan kiezen? Max Verstappen  

Wat zou je allemaal meenemen naar een onbewoond eiland? Veel Eten  

Vraag van de vorige geïnterviewde: Welk huisdier heb jij? Een kat  

Welke vraag zou je willen stellen aan de volgende die wordt geïnterviewd?  

Wat is jouw lievelingskleur? 
  


