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Voorwoord 
 

Ho ho hola chicos y chicas! 

 

Eerst en vooral mijn beste wensen voor ieder van jullie. Ik hoop dat jullie in het jaar 2022 

vinden wat jullie zoeken, bereiken wat jullie willen bereiken, maar vooral kunnen doen wat 

jullie graag doen. Een prettig en KLJ-vol 2022 gewenst! 

 

Het voorwoord van de maand januari zal, in tegenstelling tot andere maanden, heel wat 

minder lang zijn. Dat komt omdat jullie voorwoordschrijver zich moet focussen op de 

examens en dus zich helemaal moet focussen op de schoolcarrière. Maar toch maak ik graag 

even tijd om mijn enkele lezers toe te spreken. 

 

De maand december was een maand vol spanning want velen onder jullie kregen jullie 

examenresultaten. Voor sommigen onder jullie was dit zelfs de eerste keer. Daarom willen wij 

als KLJ ervoor zorgen dat januari de meest stressloze maand van het KLJ-jaar wordt. Hoe we 

dat gaan doen? Dat zien jullie volgende maand wel. Eerst kunnen jullie nog genieten van een 

welverdiende vakantie. 

 

Tot februari! 
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Kalender januari 
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Agenda -9 

Zondag 2/1: Geen activiteit ☹ 
Jammer maar helaas, het is geen activiteit vandaag. Jullie mogen  nog even bekomen van het 

spetterende nieuwe jaar. Niet getreurd volgende week zijn we terug met een onvergetelijke 

activiteit. 

Zondag 9/1: Driekoningen 

Drie Koningen, Drie Koningen, geef mij een nieuwe 

hoed. Mijn ouwe is versleten, mijn moeder mag 't niet 

weten♪♫♪… Het is weer zover, het is driekoningen. 

Spoed  jullie om 14u naar de schakel met jullie 

zangtalent en mooiste glimlach.  

 

Zondag 16/1: Beestenboel in de sporthal 

Dat hebben jullie goed gelezen. De activiteit is vandaag in sporthal De Mispelaer. Jullie 

mogen jullie volledig laten gaan en allerlei sporten proberen. Breng jullie eigen koekje en 

drankje mee. Sprint, flik-flak en dribbel naar de sporthal om 13u45. Voor deze activiteit 

hebben jullie geen euro nodig. De activiteit duurt tot 16u45. 

Zondag 23/1: Kokkerellen met forellen 

We zullen geen eten moeten bestellen, want vandaag gaan we 

kokerellen met de forellen. Wie weet maken we wel 

karamellen. Alle rebellen van de -9 mogen zich om 14u op de 

schakel vergezellen.  

 

Zondag 30/1: klimmen met chimpansees 

Wie van de -9 is de beste klimmer en kan tegen het einde van de 

activiteit van boven aan de top staan. We gaan het vandaag te 

weten komen. Slinger naar de schakel om 14u en probeer zo hoog  

mogelijk te geraken. 
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 Agenda –12  

 

Zondag 02/01: geen activiteit 

Helaas pindakaas, deze zondag is het geen activiteit.  

Met al dat gefeest van de afgelopen dagen,  

is het tijd voor een rustdagje. 

 

Zondag 09/01: Power Puff Girls (drie 

koningen) 

Drie koningen, drie koningen, geef mij ne nieuwen hoed.  

Kom jij mee drie koningen vieren? Kom dan zeker om 

14u  

naar de schakel. Vergeet je niet te verkleden! 

 

Zondag 16/01: The Incredible Frozone 

Kom snel! Frozone heeft jouw hulp nodig om het kwaad te bestrijden! 

Alle hulpjes worden om 14u verwacht op de schakel. Zorg dat je goed aangekleed  

bent, want de koude houdt Frozone niet tegen! 

 

 

Zondag23/01: Waar is Olaf? 

Ohnee, Olaf is verdwenen! Anna en Elsa hebben onze 

hulp nodig! Kom om 14u naar de schakel zodat we daar 

onze zoektocht kunnen beginnen! 

 

 

Zondag 30/01: Godzilla vs. King kong (ruige spelen) 

Wie zal er winnen? Godzilla of King kong? 

Wil jij het te weten komen? Kom dan om 14u naar  

de schakel, dan kan de echte battle beginnen!  
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Agenda -16 
 

Zondag: 2/01:  Happy New Year                                                                                                               

Eerst en vooral willen wij jullie met heel de leiding een gelukkig 

nieuwjaar wensen en dat al jullie nieuwe doelen en dromen mogen 

uitkomen. Omdat wij (en jullie waarschijnlijk ook) nog familiefeesten 

hebben gaan we vandaag jammer genoeg geen leiding kunnen geven.  

 

 

 

Zondag 9/01: Driekoningen                                                                                                            

Drie Koningen, Drie Koningen, Geef mij een nieuwe hoed. 

Mijn ouwe is versleten, mijn moeder mag 't niet weten 

mijn vader heeft het geld al op de toonbank neergeteld. Begin 

dit liedje maar al goed vanbuiten te leren zodat iedereen je 

mooi zangtalent gaat kunnen belonen.  Kom om 14u naar De 

Schakel in verkleedkleren. 

PS. Als jullie dit heel goed doen dan krijgen jullie een mooie verrassing op het – 16 weekend. 

                                                                                                                                                         

Zondag 16/01: Winterspelen                                                                         

SCHUUUUUUSSSSSSSSS. Wil jij je tegen 100 km/u naar beneden vliegen op je skielatten? 

Of ontdekken welke sporten je nog kan doen in de sneeuw. Kom dan om 14 uur naar De 

Schakel om het beste van jullie zelf te tonen. 

 

Zondag 23/01: “Activiteit met Thomas”                                                                                                                    

Vandaag is het activiteit met leiding Thomas omdat jullie andere leiding allemaal examens 

hebben. Kom zeker langs om 14 uur naar De Schakel want hoe meer volk, hoe leuker het 

gaat worden. 

Zondag 30/01: Oefenen kaas & wijn                                                  

Op 19/02/2022 hebben wij onze jaarlijkse kaas- en 

wijnavond. Dit is een avond waar veel eten en 

drinken aanwezig is. Maar ook waar wij jullie goede 

acteertalenten gaan kunnen zien. Hierdoor gaan we 

dus goed moeten brainstormen en repeteren om een 

mooi resultaat te kunnen verkrijgen. Dus kom dan 

allemaal om 14 uur naar De Schakel. 
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Zondag 6/02: oefenen kaas & wijn                                                                                                        

Vorige week hebben we goed kunnen repeteren maar vandaag gaan we de puntjes op de i 

zetten.  

Dus als jullie aanwezig gaan zijn op de kaas- en wijnavond dan zou ik zeker komen oefenen. 

Dus allen welkom om 14 uur op De Schakel. 
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Agenda +16 
 

Vrijdag 7/01: Schachtenactiviteit                                                                                                                  

Het is weer zo ver, de nieuwe +16 leden komen eraan. Om ze te verwelkomen, zal de 

activiteit in thema staan van de schachten. Ben jij ook zo nieuwsgierig naar wie ze zijn en wat 

ze doen? Kom dan zeker langs op onze schachtenactiviteit, plezier gegarandeerd!! Ik zie jullie 

om 20u @De Schakel. 

 

Vrijdag 14/01: KLJ Café  

Vandaag kunnen jullie komen chillen op de KLJ. 

Gezelschapspelletjes spelen en gezellig bijpraten. 

Als dat eens geen goede pauze is tussen het 

studeren door. Jullie zijn allen welkom vanaf 20u 

@De Schakel 

 

Vrijdag 21/01: Rarara 

Rarara wil je weten wat we vandaag voor jullie in petto hebben? Kom dan zeker om 20u @De 

Schakel 

 

Vrijdag 28/01: Bowlen 

Wegens de blok is er niet altijd zoveel tijd om een 

activiteit te organiseren. Maar we laten jullie niet in de 

steek en daarom gaan we bowlen. Wie houdt er nu niet 

van om eens te bowlen met al jullie vrienden. Hou jullie 

facebook goed in de gaten, want het uur en de plaats 

wordt later nog gecommuniceerd.  
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Piekerhoekje 
Wil jij graag een sneeuwpop maken? Knip dan deze stukjes uit en plak ze bij elkaar. Laat je 

mega coole sneeuwpop zien aan leidster Hanne (van de -9) en krijg een super cool cadeautje 

daarvoor! 
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Verjaardagen januari 
  

 

 

 

 

Marie Vermeersch  03/01/2015  7 jaar 

Léon De Vuyst  10/01/2014  8 jaar 

Nele de Paep 17/01/2014  8 jaar 

Lauren Janssens 22/01/2013  9 jaar 

Léon Martens 13/01/2011         11 jaar 

Linde Schelfaut 03/01/2005  17 jaar 

Jonas Blommaert 09/01/2002  20 jaar 

Charlotte Bastijns 11/01/2002  20 jaar 

Kjell Heerwegh 10/01/2000  22 jaar 

Dagmar Thielman 18/01/2000  22 jaar 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Moppentrommel 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

’ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN DE BIOSCOOP:                                                                                                            

Een man komt voor de achtste keer een bioscoopkaartje kopen. ‘Bent 

u hier nu alweer?' vraagt de kaartjesverkoper. ‘Klopt,’ zegt de man, 

‘maar bij de ingang verscheuren ze steeds mijn kaartje!’ 
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Vliegende reporter 

Naam:  Diego Maes 
                                                                                                        

Leeftijd: 16 jaar 

Verjaardag: 30/05/2005 

School/Studies: Cyntra garage  

Broers of zussen? Naam?: Xeno & Nano  

Hobby’s? KLJ 

Lievelingseten? Spaghetti 

Wat is je allergrootste droom? Een eigen 

garage 

Wat is je droomauto? Bmw e46  

Liever gedachten kunnen lezen of kunnen toveren? Gedachten lezen 

Wat wil je later worden? Amg specialist 

Als je een dier mocht zijn, welk dier zou je dan kiezen en waarom? Leeuw, het is een 

machtig dier 

Op wie heb ik stiekem een oogje? Niemand        

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

Hoeveel zin heb je in het kamp van deze zomer? Veel te veel 

Wie zou je graag eens willen zijn van de leiding? En waarom? Ward,  kapot lachen  

Waarom ben je in de KLJ gekomen? Ik miste het veel te hard 

Als je voor 1 dag een celebrity mocht zijn, wie zou je dan kiezen?  Tom Holland 

Wat zou je allemaal meenemen naar een onbewoond eiland? Jore, Vic, Ward iedereen 

eigenlijk 

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

vind jij het in de KLJ?’ 

 

   


