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Voorwoord

Hola chicos y chicas!

Hier ben ik weer met het langverwachte, informatieve en vooral wondermooie voorwoord. Toch
leuk eh, zo een maandelijkse update. Op die manier komen jullie misschien dingen te weten die
anders nooit aan het licht komen (ale misschien e).

Bij de -9 was het een heuse paardenmaand. Paarden, ezels en zelfs het befaamde paard van
Sinterklaas. Slecht weer vandaag, was van de partij. Zijn ze allemaal braaf geweest dit jaar??
Dat komen we binnen tientallen dagen te weten. Spannend… De kinderen van -12 vierden de
verjaardag van Linda Lindy. De week erna zochten ze het water op en gingen zwemmen in
Beveren. Wie kwamen ze daar tegen? De -16 zeg! Totaal onverwacht gaven deze 2 groepen
dezelfde activiteit. Het zwembad werd dus voor 3 uur helemaal omgebouwd tot een heuse KLJparty. Ook een fractie van de +16 werd vertegenwoordigd door de gebroeders Maes. Zij zorgden
er mee voor dat alle -12 leden veilig en wel uit het zwembad werden gehaald. Merci Jean! De
rest van de + 16 leden deden in het begin van de maand mee aan Squid-game (ge kent da wel,
die Zuid-Koreaanse serie waar ge niks van begrijpt). Na een 6-tal proeven bleef slechts een
enkeling over. Wouter troefde iedereen af en kwam als enige winnaar uit de bus (of inktvis).
De week erna zouden de plussers vertrekken op kroegentocht, jammer genoeg werd deze
afgelast door een of andere ziekte. We stressen zeker nog niet, want volgens KLJ-nationaal is
uitstel geen afstel!

Ook blikken we deze maand terug op een meer dan geslaagde Crazy Dating Party. In totaal
lokten we een dikke 3500 fuifgangers naar de Schakel. Dit alles kon alleen maar plaatsvinden
omdat we ook dit jaar weer konden vertrouwen op vele helpende handen. Leden, ouders, oudleiding en nog tal van andere mensen offerden hun vrije zaterdagavond op om ons te komen
helpen. Met spijt in het hart moesten we dan ook meedelen dat onze bedanking dit jaar niet in
de vorm van een feest komt. Meer dan een online berichtje en een e-mail kunnen/mogen we
jullie dit jaar dus niet geven. Jullie hebben nog zeker een feest van ons te goed!!

Bedankt lezers om weer even tijd te maken voor dit voorwoord,. Volgende maand ben ik er
weer met meer weer (en ook met een nieuw voorwoord natuurlijk ). Tot dan!
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Agenda -9

Zondag 5/12: Hij komt, hij komt de lieve goede Sint
Hij komt, hij komt de lieve goede Sint. De Sint komt
vandaag op bezoek naar ons KLJ-lokaal. Hopelijk zijn jullie allemaal
heel braaf geweest, want Sinterklaas weet natuurlijk alles. De Sint en
zijn pieten hebben voor elk van jullie een cadeautje mee. Kom dus
zeker om 14u naar de schakel.

Zondag 12/12: ijsberen duik
Wie kan er goed tegen de kou, want je zal het vandaag heel goed
kunnen gebruiken. We gaan spelletjes spelen om te bepalen wie er
het best tegen de kou kan. De ijsberen van de -9 spreken af om
14u op de schakel.

Zondag 19/12: Waggelen met de pinguïns
De -9 gaat op expeditie naar de zuidpool op zoek naar een kolonie pinguïns. Als we die
gevonden hebben dan gaan we er samen spelletjes mee spelen. Ben je nieuwsgierig welk
spelletjes die we gaan spelen met de pinguïns, kom dan zeker om 14u naar de schakel.

Dinsdag 28/12: Feestvarken uithangen
Jaja, het is weer zover om het feestvarken uit te hangen. Ons
legendarisch kerstfeestje staat weer op de planning. Doe je
mooiste kerstrui en kerstmuts aan om te feesten. Je hoeft
geen cadeautje mee te nemen. We gaan feesten van 19u tot
21u op de schakel.
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Agenda –12
Zondag 5/12: Sinterklaas
Hij komt, hij komt, de lieve goede sint. Vandaag komt de sint langs op de schakel. Ben jij
braaf geweest dit jaar? Kleed je dan goed warm aan en kom dan zeker naar de schakel om
14u.

Zondag 12/12: Geen activiteit
Helaas is het vandaag geen activiteit. De leiding heeft het heel druk met de
examens en moet studeren.

Zaterdag 18/12: Filmavond
Vanavond gaan we samen een toffe film kijken. Kom jij
ook van 18u30 tot 21u op de schakel?

Woensdag 29/12: Kerstfeestje
Het is weer de tijd van het jaar, waar iedereen feest viert. Daarom geven wij natuurlijk een
kerstfeestje, dat wil je zeker niet missen. Het feestje gaat door van 19u tot 21u op de schakel.
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Agenda -16
Zondag 5/12: “In de zak van Sinterklaas”
Normaal gezien komt de Sint pas morgen cadeautjes uitdelen, maar
speciaal voor jullie komt hij een dag vroeger naar de Schakel. Hij heeft
ons vertelt dat enkele kinderen van de -16 iets extra zullen krijgen
bovenop alle cadeautjes… Wat dat juist is kom je te weten om 14u op
de Schakel!
(Wie goed is krijgt lekkers, wie stout is de zak)

Zondag 12/12: Geen activiteit
We geven deze zondag geen activiteit omdat we willen dat jullie allemaal
goed scoren op jullie examens. Veel studeren is de boodschap!!

Zondag 19 december: Het laatste Ochtendmaal
Vandaag organiseren we voor jullie een leuke brunch. Wij weten zelf als geen ander dat goed
en gezond eten heel belangrijk is wanneer je aan het studeren bent. Heb je even nood aan een
pauze of wilt ge eens iets anders eten dan oud brood? Kom dan naar de Schakel van 9u tot
11u.
P.S breng een lege maag mee!

Donderdag 30 december: “Come on, dance with me,
move your body, and lots of beats”
Examens gedaan, vakantie, een nieuw jaar en het
allerbelangrijkste: de zomer is in zicht! Vanavond kunnen
we eindelijk nog eens doen waar we goed in zijn.
BOITEEEEEEEE (ale water e). We gooien alle stress en
frustraties van de voorbije periode van ons lijf en gaan
helemaal los op de beat van de muziek. Breng ook
allemaal een cadeautje mee van 4 of 5 euro. Op die manier
krijgt iedereen iets leuks vandaag! Het feestje start om 8u
en is gedaan rond 10u. Tot dan op de Schakel!
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Agenda +16
Vrijdag 3/12: Sinterklaasactiviteit
Daaaarrrr wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt.
Daaaaarrrr wordt aan de deur geklopt. Wie zou dat
zijn ? De + leiding zal er in ieder geval zijn! Ook
benieuw wie o wie er langs komt? Zet je beste
schoentje dan maar al voor en kom snel om 20u naar
de Schakel.

Vrijdag 10/12: De Paralympische Winterspelen
BRRRRR, zo koud zeg! Nu de winter voor de deur staat en we allemaal al verstijfd zijn van
de kou, kunnen we ons maar beter opwarmen door mee te doen aan de Paralympische
winterspelen. Kom zeker af vanavond, om 20u @de Schakel.

Vrijdag 17/12: Kerstallekestocht
Was dit nu al het 3e of 4e kerststalleke? Wij zien het
alvast zitten om ze allemaal van dichtbij te bekijken.
Zie maar dat ge goedge(kerst)mutst erbij zijt om 20u
@de Schakel.

Donderdag 23/12: Kerstfeestje
Nog altijd geen genoeg gekregen van de kerstsfeer? Hou je
dan maar vast aan de takken van de kerstboom, want
vandaag vindt HET kerstfeestje van de eeuw plaats om
20u @de Schakel.
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Piekerhoekje
Zin om mee te helpen om samen een Sint & piet slinger te maken die we kunnen
ophangen in ons KLJ lokaal? Zeker doen en krijg een cadeautje van leidster
Hanne (-9) als je het aan haar afgeeft.
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Verjaardagen
Amély de Ruysscher

1/12/2014

7 jaar

Pieter Coucke

2/12/2013

8 jaar

Artuur Heyninck

3/12/2015

6 jaar

Jasper Feys

9/12/2011

10 jaar

Yanthe Chielens

11/12/2013

8 jaar

Jef de Block

15/12/1996

25 jaar

Devon Colman

16/12/2006

15 jaar

Corneel de Cauwer

17/12/2008

13 jaar

Jolien Rooms

27/12/1999

22 jaar
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Moppentrommel
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Vliegende reporter
Naam Dylan Van Goethem
Leeftijd 15 jaar oud
Verjaardag 20 februari 2006
School Ka Beveren
Broers of zussen? 1 zus en die heet Chloë
Hobby’s? Voetbal en KLJ natuurlijk
Lievelingsdier? Een geit, omdat Messi “the goat” is
Lievelingseten? Spinazie met worst
Wat is je allergrootste droom? De achtbaan in het Ferraripark bezoeken
Wat is je droomauto? Een Tesla
Liever kunnen vliegen of kunnen teleporteren? Teleporteren
Wat wil je later worden? IT’er
Wat zou je super graag eens willen doen als activiteit bij de -12? Eens gaan paintballen
Hoeveel zin heb je in het kamp van deze zomer? Heel veel zin in!!
Wie zou je graag eens willen zijn van de leiding? Iemand van de -16 leiding, want ik wil
liever geen leiding geven aan kleinere kindjes
Waarom ben je in de KLJ gekomen? Ik verveelde mij op zondag, dus ik zou graag naar de
KLJ komen
Als je voor 1 dag een celebrity mocht zijn, wie zou je dan kiezen? Margot Robbie
Kijk je ernaar uit om een +16’er te worden? Twijfel, ja en ook nee. Want dan heb je alleen
activiteit op vrijdag
Wat zou je allemaal meenemen naar een onbewoond eiland? Een touw, een waterfilter,
een vuurstick en mijn neef Milan

11

