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De Gazette
1.

Alles wat je deze maand moet weten over KLJ Oplinter

Kledij en inschrijving
Eindelijk! Na een plezant kamp en een
welverdiende vakantie gaat het nieuwe werkjaar
van KLJ-Oplinter weer van start. De leiding gaat
jullie weer een daverende tijd bezorgen met té
gekke activiteiten.
Zoals de meesten onder jullie wel weten heeft
onze jeugdbeweging ook haar eigen kledij die je
bij de start van het nieuwe werkjaar kan kopen.
Zeer handig voor die ene Kwispel die op kamp net
iets te hard heeft zitten ravotten en nu een gat in
zijn pull heeft. Of voor een Nestoreke die in de
zomer een groeispurt heeft gekregen en wiens Tshirt nu een crop-top is. Uiteraard is dit ook
makkelijk voor al die nieuwe Bietels die hun
eerste jaar in de KLJ in stijl willen starten.
Daarom is hier een handig overzicht van wat je
allemaal kan kopen en de prijs ervan. Je kan ten
laatste bestellen tot de eerste activiteit.
•
•
•

Sjaaltje: 5 euro
T-shirt: 15 euro
Pull: 25 euro

PS: op de KLJ zelf zijn ook pasmaten aanwezig
zodat je zeker de maat kiest waarin jij je het
comfortabelste voelt.

Nog enkele nieuwtjes
•

Op vrijdag 23 oktober vindt de Dag van
de Jeugdbeweging plaats. Dan mogen jullie
in jullie mooiste KLJ-outfit naar school om
te tonen hoe fier jullie zijn op onze
jeugdbeweging. Neem zeker vele foto’s en
filmpjes en stuur deze gerust door naar
onze KLJ-pagina zodat iedereen kan
meegenieten van dit alles.

•

Helaas kan onze Witte Sneeffuif dit jaar
niet doorgaan. Gelukkig zal er een
alternatief plaatsvinden dat minstens even
plezant gaat zijn als onze jaarlijkse fuif.
Markeer almaar vrijdagavond 6 en
zaterdagavond 7 november in jullie
agenda. Wij garanderen jullie een heel
gezellige avond.

•

Aangezien de KLJ nu twee nieuwe
hoofdleiders heeft, Wim Govers en
Jolande Guelinckx, zijn er nu ook nieuwe
redactrices voor de Gazette. Dit jaar zullen
Rani Reniers, Marie Verhulst en Emma
Guelinckx elke maand zorgen voor een
krantje vol met alle informatie over de KLJ.

Ook de prijzen om je in te schrijven zullen we nog
meegeven:
•
•

Eerste lid: 40 euro
Vanaf tweede lid: 35 euro

Wij wensen jullie alvast een fijn KLJ-jaar toe en
hopelijk tot binnenkort!
De meisjes en jongens van KLJ-Oplinter

Kamp 2021
We hebben weer een fantastisch kamp met mega-coole activiteiten achter de rug zitten. Zijn jullie
daarom ook zo nieuwsgierig naar waar en wanneer ons volgende KLJ-kamp zal plaatsvinden?
Houd zeker en vast 11 juli 2021 tot en met 21 juli 2021 vrij in jullie agenda want dan gaan we met zijn
allen naar Lille in de provincie Antwerpen! Voor de Bietels is het kamp tot 18 juli 2021.
Oefenen op dat Antwerps dialect is dus de boodschap!
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Bietels

– 1ste, 2e en 3e leerjaar

Vendelverantwoordelijke

Mijn nummer

Naam: Marte Paulussen
Geboortedatum: 10/10/2001
Ik studeer: Leerkracht lager onderwijs
Dit gerecht kan ik je zeker aanraden: De
zelfgemaakte lasagne van mijn oma
Deze superkracht zou ik graag hebben: Ik
zou graag overal naartoe vliegen, dan
hoef ik nooit meer in de file te staan
Een gekke gewoonte van mij: Ik kan
soms de hele dag in mijn pyjama
rondlopen

0473/26 09 83

1e,

Leiding

Naam: Sara Vandersteen
Geboortedatum: 02/11/1995
Ik studeer: Biologie
Mijn leukste KLJ-herinnering: Vettige spelen
in de modder
Dit gerecht kan ik je zeker aanraden: Een
eitje in melksaus met aardappelen en ajuin
Deze superkracht zou ik graag hebben:
Kunnen vliegen natuurlijk!
Een gekke gewoonte van mij: Het volume
van de tv mag enkel op even getallen staan

Leiding

Naam: Max Van Munster
Geboortedatum: 10/03/2004
Ik studeer: Latijn-Wiskunde
Mijn leukste KLJ-herinnering: Het toppunt
van elk KLJ-jaar is het kamp, mijn
favoriete kamp was in Frankrijk
Dit gerecht kan ik je zeker aanraden:
Spaghetti bolognaise van mijn mama
Deze superkracht zou ik graag hebben:
Supersterkte om mijn broer te verslaan
Een gekke gewoonte van mij: Naar muziek
luisteren voor het slapengaan

Leiding

Naam: Margo Emilie Maex
Geboortedatum: 13/02/1998
Ik studeer: Klinische psychologie voor
kinderen en adolescenten
Mijn leukste KLJ-herinnering: De
kerstmarkt van 2018 met de Nestorekes
Dit gerecht kan ik je zeker aanraden:
Wortelstoemp met spek van Irma en Greta
Deze superkracht zou ik graag hebben:
Iedereen tonen hoe goed die stoemp is
Een gekke gewoonte van mij: Ik val elke
avond in slaap met een aflevering van FC
De Kampioenen op de achtergrond

Teambuilding
Lieve Bietels,
Na het lange wachten is het
eindelijk weer tijd voor een
activiteit.
Omdat het alweer zolang
geleden is dat we een
Bietelactiviteit gedaan
hebben, moeten we er
natuurlijk met een geweldige
snelheid terug invliegen met
een teambuilding namiddag.
Op zondag 4 oktober
verwachten wij jullie om 14u
aan het lokaal met kleren die
vuil mogen worden, een
brede glimlach en natuurlijk
een verse portie teamspirit.
Om 17u mogen de mama’s
en papa’s hun oogappel
komen ophalen.
Wij zien jullie dan,
jullie leiding!

Bieteltastisch
Bosspel
Hallo allemaal,
Wij weten dat jullie graag
lopen, vuil worden en veel
plezier maken.
Daarom dachten we dat een
bosspel het ideale spel is
voor jullie! Dus heb je zin om
lekker rond te crossen in de
bossen, kom dan zeker op
zondag 18 oktober naar
het KLJ-lokaal in sport- en
spelkledij.
Wij verwachten jullie om 14u
om naar het bos te
vertrekken en tegen 17u
zullen we zeker terug zijn.
Tot dan,
Margo, Marte, Max en Sara!
PS. Hou zeker en vast 31
oktober vrij voor een
avondactiviteit van 18u tot
20u. Meer info hierover in
volgend krantje.
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Kwispels

– 4e, 5e en 6e leerjaar

Vendelverantwoordelijke

Naam: Rani Reniers
Geboortedatum: 06/08/2001
Ik studeer: Politieke Wetenschappen
Mijn leukste KLJ-herinnering: Mijn eerste
jaar als lid en alle vrienden die ik toen heb
gemaakt
Dit gerecht kan ik je zeker aanraden: Een
overheerlijke zelfgemaakte pizza!
Deze superkracht zou ik graag hebben:
Kunnen vliegen als een vogel
Een gekke gewoonte van mij: Ik praat heel
veel in mijn slaap

Wat maakt ons
sterk… Teamwerk!
Dag allerliefste Kwispels!
Zijn jullie klaar om weer aan
de slag te gaan?

Mijn nummer
0478/27 09 04

Leiding
Naam: Anlies Natens
Geboortedatum: 29/01/2001
Ik studeer: Leerkracht lager onderwijs
Mijn leukste KLJ-herinnering: Het
vendelweekend in Bobbejaanland toen ik
een Nestoreke was
Dit gerecht kan ik je zeker aanraden: Niets
beter dan een portie kaaskroketten
Deze superkracht zou ik graag hebben:
Vliegen
Een gekke gewoonte van mij: Soms geef ik
mijn auto kusjes

Leiding

Naam: Femke Lux
Geboortedatum: 27/08/2003
Ik studeer: Sociale Technische
Wetenschappen
Mijn leukste KLJ-herinnering: Ontgroening
tijdens het buitenlandse kamp
Dit gerecht kan ik je zeker aanraden: Chili
con carne
Deze superkracht zou ik graag hebben:
Mensen hun gedachten kunnen lezen
Een gekke gewoonte van mij: In elke
spiegel kijken of ik geen puistjes heb om
uit te knijpen

Kom ontdekken wat we voor
jullie in petto hebben op
zondag 11 oktober. Maak
je borst maar nat, want we
gaan er stevig invliegen!
Voor deze activiteit moeten
jullie de handen in elkaar
slaan. Laat zien dat jullie als
een echt team kunnen
samenwerken.
Wij zijn alvast benieuwd!
Kom jij meehelpen om van
de teambuilding een succes
te maken? Kleed je dan
zeker sportief aan en kom
om 14u naar het KLJ-lokaal.
Rond 17u mogen jullie weer
huiswaarts keren.
Tot binnenkort!
Jullie nieuwsgierige leiding
xoxo

Fantastische Filmavond
Dag lieve Kwispeltjes,
Smeer jullie stembanden en oefen alvast, want we gaan roepen en tieren.
Op zaterdag 24 oktober toveren wij ons KLJ-lokaal om in een halloweenfilmzaal.
De deuren van de zaal gaan open om 17u en zullen sluiten om 20u.
Heb je zin in een zeer gezellige avond dan raad ik je zeker aan om te komen! Je mag ook altijd een
dekentje meenemen om het lekker knus te maken.
Spookachtige groetjes van jullie leiding, Anlies, Femke en Rani
PS: er zullen griezellige hapjes en drankjes aanwezig zijn!

Nestorekes
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- 1e en 2e middelbaar
Toffe
Teambuilding

Vendelverantwoordelijke

Naam: Felien Vancauthem
Geboortedatum: 14/01/2002
Ik studeer: Vroedkunde
Mijn leukste KLJ-herinnering: Ieder kamp
natuurlijk!
Dit gerecht kan ik je zeker aanraden: Wok
met scampi’s
Deze superkracht zou ik graag hebben:
Vliegen
Een gekke gewoonte van mij: Soms doe ik
veel verschillende kleren op één dag aan

Dag allemaal,

Mijn nummer
0497/79 28 24

Leiding
Naam: Casper Robijn
Geboortedatum: 23/09/2003
Ik studeer: Wetenschappen Wiskunde (6u)
Mijn leukste KLJ-herinnering: Het kamp in
Oostenrijk. De ontgroening, spelletjes… 1
van de mooiste ervaringen in mijn leven
Dit gerecht kan ik je zeker aanraden:
Spaghetti met pikante kruiden, lekker!
Deze superkracht zou ik graag hebben:
Onzichtbaarheid, kan vooral van pas
komen bij een examen wiskunde
Een gekke gewoonte van mij: Ik eet graag
chilikruiden op smeerkaas

Leiding
Naam: Sander Saboo
Geboortedatum: 09/11/2001
Ik studeer: Chemie aan de UCLL
Mijn leukste KLJ-herinnering: Moeilijk om
één te kiezen, KLJ zit vol leuke momenten
Dit gerecht kan ik je zeker aanraden:
Steppegras vind ik echt super lekker
Deze superkracht zou ik graag hebben:
Teleporteren
Een gekke gewoonte van mij: Iedere
ochtend drink ik een glas Cola, dit maakt
mijn ochtend meteen goed

Het is weer tijd voor een
nieuw KLJ-jaar en dat
betekent natuurlijk maar
één ding: nieuwe vriendjes
maken. Dus om iedereen
beter te leren kennen heeft
jullie leiding een stevige
teambuilding in petto.
Kom op zondag 4 oktober
je kot uit en sprint naar het
KLJ-lokaal waar wij jullie om
14u verwachten. Daar
mogen jullie drie uur lang
de sportievelingen
uithangen en bewijzen dat
jullie de sterkste,
geweldigste en meest
hechte groep zijn.
Om 17u mogen jullie
mama’s en papa’s jullie
komen ophalen.
See you there
Felien, Sander en Casper

Een geheime boodschap
Op zondag 18 oktober spreken wij opnieuw af voor onze tweede activiteit.
Probeer dan ook om stipt 14u aanwezig te zijn.
Liefst enkel komen met je mooiste glimlach op je snoet.
Ideaal dus om nog maar eens uit je kot te komen.
Niet te vergeten: wandelschoenen en je KLJ-outfit (met sjaaltje).
Tot en met 17u halen wij alles uit de kast om jullie te entertainen.
Een mega leuk dorpsspel staat jullie te wachten.
Raad eens waar we dit gaan doen…
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Adolo’s

– 3e en 4e middelbaar

Vendelverantwoordelijke

Mijn nummer
0476/52 21 08

Naam: Nick Boffé
Geboortedatum: 03/09/2000
Ik studeer: Graduaat programmeren
Mijn leukste KLJ-herinnering: Dat zijn er
veel te veel om er ééntje uit te kiezen
Dit gerecht kan ik je zeker aanraden:
Ramen, dat is een Japanse noedelsoep
Deze superkracht zou ik graag hebben:
Teleporteren, dan zou ik nooit meer het
vliegtuig moeten nemen
Een gekke gewoonte van mij: Ik eet iedere
ochtend een boterham met hagelslag

Leiding

Naam: Lise Reniers
Geboortedatum: 13/01/1998
Ik studeer: Master gender en diversiteit
Mijn leukste KLJ-herinnering: Het
buitenlandse kamp in Oostenrijk
Dit gerecht kan ik je zeker aanraden: Een
vegetarische lasagne
Deze superkracht zou ik graag hebben:
De gedachten van anderen kunnen lezen
(ik ben soms wat nieuwsgierig)
Een gekke gewoonte van mij: Ik kijk altijd
één aflevering van de Buurtpolitie voor
het slapengaan

Leiding
Naam: Felix Van Munster
Geboortedatum: 15/08/2002
Ik studeer: Archeologie
Mijn leukste KLJ-herinnering: Het toppunt
van het jaar is het kamp, mijn beste kamp
was dat in Frankrijk
Dit gerecht kan ik je zeker aanraden:
Pannenkoeken, ik krijg er wel 10 op!
Deze superkracht zou ik graag hebben:
Teleporteren, het is cool en handig
Een gekke gewoonte van mij: In de zomer
kijk ik eerst in mijn kamer of er muggen zijn
en als ze allemaal dood zijn, ben ik gerust

Een vettige
doop
Dag lieve Adolo’s,
Natuurlijk moeten we ons
jaar beginnen met een
oerklassieker: de
gevreesde doop.
Door corona zal hij er wel
wat anders uitzien dan
gewoonlijk, maar dat
betekent niet dat hij
minder vuil zal zijn!
Wij gaan ons best doen
om het zo tof mogelijk te
maken, maar vergeet
niet: hoe vettiger, hoe
prettiger!!!
We verwachten jullie op
zondag 27 september
van 14 uur tot 17 uur
aan het lokaal.
Ps: doe best kleren aan
die héél vuil mogen
worden of weggesmeten
mogen worden.
Wij kijken er al naar uit!
Nick, Lise en Felix

Mission impossible: de grote escape room
Beste Adolo’s,
Tijdens deze escaperoom worden alle vaardigheden die een echte Adolo moet hebben getest! Je moet
namelijk stressbestendig zijn en je van je dapperste kant laten zien. Verder is het ook heel belangrijk dat
je in team kan werken en je de aandacht nooit verliest. Breng dus zeker en vast je gezond verstand en
logisch denkvermogen mee naar deze activiteit.
Durf jij onze uitdaging aan?
Dan zien we je zondag 11 oktober om 14u aan het lokaal en kan je om 17u naar huis terugkeren (als je
uit de escaperoom geraakt tenminste, hèhè).
Tot dan!
Jullie leiding
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Plus 16

- +16’ers

Vendelverantwoordelijke
Naam: Lukas Van Munster
Geboortedatum: 29/09/1998
Ik studeer: Biomedische laboratoriumtechnieken
Mijn leukste KLJ-herinnering: Er zijn er zo veel om uit te kiezen, maar mijn
eerste kamp zal mij zeker altijd bij blijven. Voor de eerste keer weg van huis
met al je vrienden en de volledige dag gevuld met alleen toffe activiteiten
Dit gerecht kan ik je zeker aanraden: Frieten met een goeie steak en
peperroomsaus
Deze superkracht zou ik graag hebben: Tijdreizen
Van dit liedje word ik heel vrolijk: You probably couldn’t see for the lights –
Arctic Monkeys
Een gekke gewoonte van mij: Als ik vroeg moet opstaan zet ik om de 5
minuten een wekker zodat ik zeker niet terug in slaap val

Mijn nummer
0471/33 83 79

Leiding
Naam: Siemon Pierlé
Geboortedatum: 30/07/2002
Ik studeer: Handelsingenieur
Mijn leukste KLJ-herinnering: De 2 buitenlandse kampen
Dit gerecht kan ik je zeker aanraden: Vidée met puree (zonder koekje)
Deze superkracht zou ik graag hebben: Kunnen teleporteren
Van dit liedje word ik heel vrolijk: Can’t stop – Red Hot Chili Peppers
Een gekke gewoonte van mij: Ik praat in mijn slaap

De Campus cup
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen,
iedereen is weer druk bezig met studeren en
we zijn allemaal weer nieuwe, interessante
dingen aan het leren. Maar hebben we ook
iets overgehouden aan al de jaren van hard
studeren?
Dit zullen we testen op onze Campus Cup op
zaterdag 10 oktober vanaf 20u.
Is het de perfecte student die nog nooit een
herexamen heeft afgelegd of eerder een
student die zelfs in augustus niet kan
stoppen met studeren, die de overwinning
voor zijn team zal binnenhalen?
Wij zijn alvast benieuwd,
Lukas en Siemon

Pingpong toernooi
Een student kan een pingpongbal voor veel
dingen gebruiken en een spelletje pinpong is er
zeker één van.
Kom daarom zaterdag 24 oktober zeker langs
om eens een wedstrijdje te pingpongen!
Het toernooi start om 20u30.
Wie Wout Paulussen wilt verslaan, begint best al
met oefenen!
Wij zijn er klaar voor een blok tegen hem te
vormen en de eeuwige Paulussen-dominantie
tegen te gaan.
See you there!
Siemon en Lukas

Dinsdag 1 september – zaterdag 31 oktober - Werkjaar 2020 - 2021

Bioleiding
Vendelverantwoordelijke

Naam: Lindsay Claes
Geboortedatum: 18/07/2001
Ik studeer: Verpleegkunde
Mijn leukste KLJ-herinnering: Mijn eerste jaar als leiding van
de Adolo’s vorig jaar
Dit gerecht kan ik je zeker aanraden: Hete-Duivel
Deze superkracht zou ik graag hebben: Kunnen vliegen
Een gekke gewoonte van mij: Ik moet altijd aan de linkerkant
van het bed liggen

Mijn nummer

Leiding

0496/39 66 40

Naam: Jolande Guelinckx

Hoofdleiding
Hoofdleiding

Naam: Jolande Guelinckx
Geboortedatum: 26/09/2000
Ik studeer: Taal- en Letterkunde Frans-Spaans aan de KUL
Mijn leukste KLJ-herinnering: Er zijn vele uitschieters, maar als ik moet
kiezen dan toch het cantussen of het Bob Ross schilderen
Dit gerecht kan ik je zeker aanraden: Chateaubriand (300g) saignant
gebakken met peperroomsaus en kroketjes
Deze superkracht zou ik graag hebben: Het eeuwige leven, alsjeblieft!
Van dit liedje word ik heel vrolijk: Laat me een bloem van #LikeMe,
plezier gegarandeerd!
Een gekke gewoonte van mij: Geen koffie drinken maar wel 1 liter melk
per dag. Oftewel de W-zithouding

Mijn nummer

Mijn nummer: 0471/292201

Mijn nummer
0472/62 23 01

0471/29 22 01

Hoofdleiding

Naam: Wim Govers
Geboortedatum: 17/01/1999
Ik studeer: Ingenieurswetenschappen
Mijn leukste KLJ-herinnering: Iedere tweedaagse vind ik wel het hoogtepunt
van het KLJ-jaar
Dit gerecht kan ik je zeker aanraden: Biefstuk met steppegras en
peperroomsaus is een echte aanrader
Deze superkracht zou ik graag hebben: De tijd laten stilstaan
Van dit liedje word ik heel vrolijk: Manish Boy – Muddy Waters
Een gekke gewoonte van mij: Ik ben al enkele jaren het halen van mijn
rijbewijs aan het uitstellen

Mijn nummer: 0472/622301
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De kalender

– voor leden en ouders

Tadàààm voor u een speciaal overzicht van de maand, geniet ervan!

Bietels
Zondag 4 oktober

Teambuilding

14u – 17u

Zondag 18 oktober

Bieteltastisch Bosspel

14u – 17u

Zaterdag 31 oktober

Geheime activiteit…

18u – 20u

Zondag 11 oktober

Wat maakt ons sterk… Teamwerk!

14u – 17u

Zaterdag 24 oktober

Fantastische Filmavond

17u – 20u

Zondag 4 oktober

Toffe Teambuilding

14u – 17u

Zondag 18 oktober

Een geheime boodschap

14u – 17u

Zondag 27 september

Een vettige doop

14u – 17u

Zondag 11 oktober

Mission Impossible: de grote escape room

14u – 17u

Zaterdag 10 oktober

De Campus Cup

20u – …

Zaterdag 24 oktober

Pingpong toernooi

20u 30 - …

Kwispels

Nestorekes

Adolo’s

+16

