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De Gazette
1.

Alles wat je deze maand moet weten over KLJ Oplinter

Bietentocht in bubbels
Liefste KLJ’ers,
November staat weer aan de deur en brengt koud
weer, warme chocomelk en een mega-leuke
Bietentocht met zich mee. Net zoals ieder jaar
zullen we eerst een biet uithollen en vervolgens
een gezellige wandeling maken.
Wegens Corona kunnen wij deze activiteit helaas
niet met zijn allen op dezelfde dag doen. Daarom
splitsen wij onze groepen op in twee bubbels.
•

De Bietels en Nestorekes vormen samen
een bubbel en worden zaterdag 14
november op de bietentocht verwacht.

•

De Kwispels en Adolo’s zijn de tweede
bubbel. Voor hen zal de bietentocht een
week later doorgaan op zaterdag 21
november

De activiteit zal op beide dagen beginnen om 18u
aan het KLJ-lokaal en eindigen om 21u.
Vergeet zeker en vast de volgende zaken niet
mee te nemen naar de bietentocht:
•
•
•
•
•
•

Mesje en/of lepel om de biet uit te hollen
(zet er zeker je naam op)
Pompoen (enkel voor Bietels)
Warme kledij
Wandelschoenen
Fluohesje
Je goed humeur (ZEER BELANGRIJK)

PS. Na de wandeling staat er nog een warme
verrassing te wachten

Verstoppertje!
Zijn jullie klaar voor een spelletje verstoppertje?
Om in het Halloweenthema te blijven, zijn er in
deze Gazette 5 kleine pompoentjes verstopt!
Kan jij ze allemaal vinden?
Veel succes!
(Deze pompoen telt niet mee,
dus nog 5 te gaan!)

Niet getreurd!
Liefste KLJ-ers,
Moest iemand jullie vorig jaar gezegd hebben dat
mondmaskers de must-have van 2020 zouden
zijn, dan zou die persoon de dorpsgek van
Oplinter verklaard worden!
Maar hier zijn we dan een jaar verder met onze
maskers op onze snoet, weinig sociale contacten
en geen restaurants noch cafés.
Het kan best wel eenzaam worden, maar gelukkig
staan onze leiders en leidsters altijd voor jullie
paraat in deze gekke tijden. Onze jeugdbeweging
kan nog steeds verder blijven activiteiten
voorbereiden onder aangepaste omstandigheden.
Want ja, zoals het refrein van het beste lied ter
wereld het zegt: KLJ is gezond!!

Enkele tips voor de vakantie
Op vakantie kunnen we niet meer, maar niet
getreurd, hier zijn enkele alternatieven:
- Strooi wat zand op de keukenvloer, plaats er je
strandstoel en zet Dos Cervezas van Tom Waes
op. Je zult je onmiddellijk in Spanje wanen.
- Maak jezelf een lekkere pizza of pasta en plaats
een mini-fontein in de woonkamer, veel
goedkoper dan het echte Rome.
- Spreek de hele dag met een hevig Brits accent
en lees alle Harry Potter boeken. Zo raak je
helemaal ondergedompeld in de sfeer van GrootBrittanië.
-Haal je winterkleren, skilatten, snowboard en
slee van zolder of uit je kelder en maak het een
namiddag gezellig in winterstijl. Drink veel warme
chocomelk, doe alsof je aan het skiën bent op
sneeuw en kijk een gezellige kerstfilm!
-Verwen jezelf met een Franse namiddag! Koop
een knapperig stokbrood, lekkere Franse
schimmelkazen en haal je beste Frans naar
boven! Bon appétit!
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Bietels

– 1ste, 2e en 3e leerjaar

Gezellige Filmavond
Lieve Bietels,
Zoals in het vorige krantje al stond, hebben we op zaterdag 31 oktober ook nog een activiteit. Maar
wat gaan we nu juist doen? Wel, op 31 oktober is het Halloween en dat gaan we vieren met een gezellige
filmavond.
Om het extra gezellig te maken, mogen jullie in jullie pyjama of onesie komen en mag je ook een
dekentje meebrengen. De filmzaal (het KLJ-lokaal) zal zijn deuren openen om 18u en de film zal gedaan
zijn om 20u.
Tot dan,
Jullie leiding!

Dag Sinterklaasje

1e,

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje
weer aan…
Het is weer bijna de tijd van het jaar dat
Sinterklaas in het land is. Maar vooraleer de
Sint bij jullie langs komt, gaan wij nog eerst
een leuke namiddag beleven helemaal in
thema van Sinterklaas.
Wat we juist gaan doen is een verrassing…
Als je megabenieuwd bent naar onze
geheime Sinterklaas-activiteit, kom dan
zeker op zondag 29 november naar het
KLJ-lokaal. De activiteit zal starten om 14u
en zal afgelopen zijn om 17u.
Hopelijk tot dan,
De Bietelleiding!

Bietentocht
Bietels,
Het is weer tijd voor onze jaarlijkse bietentocht. Hierbij
worden er bieten uitgehold waarna er een wandeling
wordt gemaakt door Oplinter.
Omdat de bieten een beetje te hard zijn voor de Bietels
om uit te hollen, mogen zij een pompoen uithollen.
Daarom vragen wij dat de Bietels zelf een klein
pompoentje meebrengen dat ze mooi kunnen
uithollen en een gezichtje in kunnen maken.
Nadien maken we ook een wandeling dus vragen wij ook
om een fluovestje aan te doen want het kan dan al
donker worden.
De bietentocht zal doorgaan op zaterdag 14 november
van 18u tot 21u.
Tot dan,
Max, Margo, Marte en Sara!

Kwispels
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Beestig Bosspel
Liefste Kwispeltjes,
Vorige maand hebben jullie bewezen dat
jullie het beste team van KLJ-Oplinter
zijn.
Als beloning voor jullie harde teamwerk
trekken wij deze maand de wildernis in:
het bos van Oplinter! Daar gaan we
ravotten tot we er bij neervallen.
Voor deze activiteit worden jullie op
zondag 8 november om 14u aan het
KLJ-lokaal verwacht. Doe zeker speelkledij
aan en schoenen die vuil mogen worden,
het bos kan namelijk zeer modderig zijn.
Om 17u mogen jullie mama’s en papa’s
jullie terug aan het lokaal komen halen.
Wij hebben er al zin in, jullie ook ?
Femke, Anlies en Rani

– 4e, 5e en 6e leerjaar

Bangelijke Bietentocht
Dag Kwispels,
Hebben jullie het nieuws al gehoord ? Deze maand vindt er
een groepsactiviteit plaats: onze jaarlijkse bietentocht.
Voor de Kwispels vindt deze plaats op zaterdag 21
november. Om 18u mogen jullie naar het lokaal komen om
een biet uit te hollen. Doe ook best jullie winterjas en goede
wandelschoenen aan want we gaan een gezellige wandeling
maken door Oplinter. Om 21u zit de activiteit er op en
mogen jullie opgehaald worden door jullie ouders.
Tot dan!
De Kwispelleiding

Enkele mopjes voor de beste leden!
Toen Anlies erachter kwam dat we een bosspel gingen
doen, heeft ze haar beste moppen uit de kast gehaald.
Klaar om te lachen, gieren en brullen?

Wist-je-datjes?

Jantje loopt samen met oma over straat.
Oma: Jantje, kan je het bos al zien?
Jantje: Nee oma, er staan bomen voor!

Femke heeft na onze teambuildingactiviteit enkele wist-je-datjes
neergeschreven en naar de Gazette
doorgestuurd. Enjoy!

Er loopt een smurf in het bos maar ineens krijgt hij een tak
tegen zijn hoofd. Waarop hij zegt: oh nee, weeral een
blauwe plek!

Wist je dat:

Hoe heet de vrouw van een bosjesman ?
Een takkenwijf!

- sommige Kwispelmeisjes 15 minuten
kunnen muurzitten?
- de strijdkreet van de Kwispels zo luid
was, dat je het tot bij de bakker op het
dorp hoorde?
- alle Kwispels elkaar ‘blindelings’
vertrouwen?
- de Kwispeljongens verliefd zijn op een
voetbal?
- kiekeboe spelen met de Kwispels
superplezant is?
- de Kwispelleiding enorm trots is op al
hun leden?

Nestorekes
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- 1e en 2e middelbaar

Dolgekke dropping

Hé, het is oké…

Allerliefste leden van de hele wereld,

Tijdens de activiteiten van de
afgelopen maand heeft Felien enkele
grappige observaties gemaakt. Hier
zijn ze:
Hé het is oké…

Wij hebben voor jullie weer een superleuke activiteit
klaarstaan. De Nestorekes gaan namelijk meedoen aan de
gekste dropping ooit!
Deze dropping doorgaan op zaterdag 28 november. Jullie
worden aan het KLJ-lokaal verwacht om 18u en om 22u
mogen jullie mama’s en papa’s jullie komen halen.
Doe dus zeker warme kledij en stevige schoenen aan, het
gaat immers een stevige tocht worden. Eens we terug aan
het lokaal zijn staat er jullie nog een warme verrassing te
wachten.
Overleven jullie de dropping?
XXX
Casper, Sander en Felien

Om te laat te komen op de startdag
@Karsten
Om met een gebroken arm naar de
teambuilding te komen @Selina
Om je jas de hele zomer lang in het
lokaal te vergeten @Alessander
Om je leden niet bij naam te kennen
@Sander
Om een uur lang te trefballen
Om je volledig te geven tijdens Just
Dance
Om de GSM van de leiding te
spammen met foto’s @Lieze en
Ibernice
Om honger en dorst te hebben tijdens
het dorpsspel

Groepsactiviteit:
Bietentocht
Beste Nestorekes,
Deze maand staat er ook een
groepsactiviteit op het
programma. Net zoals ieder jaar
gaat in de maand november onze
gave bietentocht door.
Deze activiteit zal voor ons op
zaterdag 14 november
plaatsvinden.
Extra info hierover vind je op de
voorpagina van de Gazette. Kleed
jullie in ieder geval maar lekker
warm aan en doe je beste
stapschoenen aan.
Wij kijken er al naar uit!
Jullie supertoffe leiding
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Adolo’s

– 3e en 4e middelbaar

KLJ-Classics
Lieve leden,
De KLJ-classics zijn binnen onze jeugdbeweging een vaste waarde en moeten daarom zeker aan bod
komen in een activiteit dit werkjaar. Corona gooit misschien wat roet in het eten, maar het houdt ons
zeker en vast niet tegen om deze activiteit zo snel mogelijk te doen.
Wij verwachten jullie op zondag 8 november om 14u aan het lokaal. Tegen 17u zullen jullie alle classics
van onze KLJ wel kennen en mogen jullie huiswaarts keren.
Tot dan!
Lise, Felix en Nick

Groepsactiviteit
Beste Adolo’s,
Jullie hadden het misschien al geraden maar net zoals alle vorige jaren doen wij in november onze
bietentocht.
Voor jullie zal deze doorgaan op zaterdag 21 november. Om 18u mogen jullie paraat staan aan het
lokaal. Dan gaan we een biet uithollen waarna we een wandeling gaan maken.
Om 21u zit de activiteit erop en mogen jullie mama’s en papa’s jullie komen halen.
See you then!
De leiding

Koken met Felix en Nick:
Als studenten die op kot zitten moeten wij heel vaak zelf zorgen voor onze maaltijden. Bij deze willen wij
enkele simpele maaltijden delen, die jullie ook thuis kunnen maken.
Een wrap met kip voor twee personen:
Ingrediënten:
- 2 wraps
- een halve krop ijsbergsla
- Peper en zout
- Olijfolie
- Komkommerschijfjes
- Tomatenschijfjes
- Kip
- Dressing bestaande uit: 4 eetlepels mayonaise, 2 eetlepels curryketchup, 2 eetlepels pickles, een lepel
citroensap, een snuifje suiker
Bereiding:
- Verwarm de wraps gedurende zes minuten in een voorverwarmde oven van 180 graden
- Snij de komkommer en tomaat in schijfjes
- Bak de kip op een laag vuurtje met een scheutje olijfolie, wat peper en zout
- meng al de ingrediënten voor de dressing tot een gladde saus
- Smeer de wraps in met de dressing
- Beleg ze vervolgens met ijsbergsla, tomatenschijfjes en komkommerschijfjes
- Plooi de wrap toe en druppel wat extra saus op de gesloten wraps
Smullen maar!
Ps. Als er wat overblijft kan je er een lekker slaatje van maken
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Plus 16

- +16’ers

Geesten en
moordenaars
Beste + 16’ers,
In de maand november wordt
traditioneel Halloween gevierd, het is
een dag waarop je siddert van angst
of de longen uit je lijf schreeuwt.
Uiteraard doen wij hier ook aan mee,
tijdens de bietentocht gaan wij onze
luguberste acteerkunsten mogen
bovenhalen. Met een beetje method
acting gaan wij onszelf
transformeren in de engste geesten,
moordenaars en clowns.
Door de maatregelen op dit moment
gaan wij onze groep in twee delen
splitsen. Er komt nog een poll online
waar je kan aanduiden welke datum
het best voor je past!
Hopelijk tot dan, als jullie durven
MOEHAHAHAHAHAHAHAHA

Waar komt Halloween eigenlijk vandaan?
Omdat er geen halloween-expert in onze +16 groep zit moesten we het aan Wikipedia
vragen:
De naam "Halloween" is afgeleid van Hallow-e'en, oftewel All Hallows
Eve (Allerheiligenavond), de avond voor Allerheiligen, 1 november. In de Keltische
kalender begon het jaar op 1 november, dus 31 oktober was oudejaarsavond. De oogst was
dan binnen, het zaaigoed voor het volgende jaar lag klaar en dus was er even tijd voor een
vrije dag, het Keltische Nieuwjaar of Samhain (uitspraak Saun, dat ook het Ierse woord is
geworden voor de maand november).

Samhain was ook nog om een andere reden zeer bijzonder. Op het eiland Groot-

Brittannië werd Halloween vooral door de Keltengevierd, die geloofden dat op die dag de
geesten van alle gestorvenen van het afgelopen jaar terugkwamen om te proberen een levend
lichaam in bezit te nemen voor het komende jaar. De geesten die uit dode mensen op zouden
rijzen, werden aangetrokken door voedsel voor hen neer te leggen voor de deuren. Om echter
de boze geesten af te weren droegen de Kelten maskers. Toen de Romeinen Groot-Brittannië
binnenvielen, vermengden ze de Keltische traditie met hun eigen tradities, die eind oktober
natuurlijk de viering van de oogst betroffen en ook het eren van de doden.
In de 9e eeuw stak een Europees christelijk gebruik de zee over en vermengde zich met het
halloweenfeest. Op Allerzielen (2 november) gingen in lompen gehulde christenen in de
dorpen rond en bedelden om zielencake (brood met krenten). Voor elk brood beloofden ze een
gebed te zeggen voor de dode verwanten van de schenker, om op die manier zijn bevrijding
uit de tijdelijke straffen van het vagevuur te versnellen en zodoende zijn opname in de hemel
te bespoedigen. De trick-or-treattocht vindt wellicht daar zijn oorsprong.
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Hoofdleiding

Dagboek van de hoofdleiding
Liefste dagboek,
11u: Vandaag is het zondag 4 oktober en ik kan niet wachten om naar de KLJ te gaan! Zowel de Bietels als de
Nestorekes hebben vandaag activiteit! JOEPIE! Ik heb mijn sjaaltje, T-shirt en pull al klaargelegd om
goedgemutst om 13u30 naar Ganzendries 29 te vertrekken, ook wel beter bekend als de mooiste plaats in heel
Oplinter en omstreken. Snel nog even een paar boterhammen met choco eten, samen met een kop koude melk.
Er bestaat voor mij geen beter ontbijt om de dag mee te starten! Ieder weekend maak ik op de laatste pagina
van het Nieuwsblad de Zweedse puzzel. Soms lukt het me om hem helemaal alleen te maken, maar toch moet ik
af en toe een hulplijn inschakelen zoals mijn papa, mama of het Puzzelwoordenboek.
13u30: Ik wil vertrekken naar de KLJ, maar lap! Nu heeft mijn fiets toch wel een platte band zeker … Ik besluit
om de hulp van mijn papa niet in te schakelen en zoals een echte doe-het-zelver in de Brico/Gamma/Hubo/…
klaar ik het klusje in een vingerknip. KLJ, here I come!
17u30: De activiteiten van de KLJ waren supertof! De Bietels waren met meer dan 35 leden aanwezig, en ook de
Nestorekes waren talrijk aanwezig op hun eerste activiteit. We hebben de hele namiddag spelletjes gespeeld en
ons enorm goed geamuseerd. Daarnaast waren er nog verschillende kinderen die zich kwamen inschrijven, we
hebben momenteel 150 ingeschreven leden! Wauw, daar ben ik echt enorm fier op! Ik schuif mijn voetjes onder
tafel om te genieten van een lekkere maaltijd om nadien in de zetel te ploffen na een leuke, maar vermoeiende
dag.
Tot de volgende keer! X Jolande
Liefste dagboek,
13u30: Hier ben ik terug om iets in jou te schrijven! We zijn vandaag zondag 11 oktober en vandaag vinden de
activiteiten van de Kwispels en Adolo’s plaats. Gisteren was het ook +16-activiteit (De Campus Cup) waar mijn
team en ik tevreden moesten zijn met de derde plaats. Niet getreurd, het was een leerrijke en geweldige
activiteit georganiseerd door onze +16-leiding Lukas en Siemon! Ons zuipkanon van de avond was Cedric, die in
zijn eentje 12 cola’s dronk. Chapeau! De “terechte” winnaars van de avond waren Felix, Milan, Anlies en Lindsay.
Genoeg gebabbeld over gisteren, vandaag is een nieuwe dag vol met avontuur. Ik heb net uitgebreid gebruncht
en zoek mijn kleren van de KLJ die mijn mama pas fris heeft gewassen. Hoog tijd om ze terug vuil te maken!
Ik kijk op mijn horloge en zie dat het al 13u32 is, hup hup vertrekken maar!
20u: Dag liefste dagboek, hier ben ik weer! Ik ben net thuisgekomen van een geweldige namiddag plezier. Het
begon allemaal met de activiteit van de Kwispels, die met ongeveer 22 leden konden vertoeven. Er schreven zich
ook enkele nieuwe leden in, zoals Louka, Quinten en Jarne. Deze laatste twee zijn onze eerste tweeling op de KLJ
in een lange tijd, heel spannend. Toen ik hen vroeg of ze veel hetzelfde deden, antwoordden ze me tegelijk
“Nee”. Ook de Adolo’s hadden activiteit waarin Lise, Felix en Nick een escape room hadden georganiseerd. De
meisjes baanden zich een weg door de aartsmoeilijke opdrachten en ontsnapten op tijd uit het lokaal. Nadien
speelden ze nog een spelletje waterpong, wat de geschiedenisboeken kan ingaan als het langste spelletje OOIT.
Kort samengevat, het was een supertoffe dag die zeker voor herhaling vatbaar is! Ik zie dat het al 20u is en
besluit om naar de Code van Coppens te kijken, gevolgd door Château Planckaert. De ideale TV-avond dus!
Dikke kus, Jolande X
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De kalender

– voor leden en ouders

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

Bietels
Zaterdag 31 oktober

Gezellige Filmavond

18u – 20u

Zaterdag 14 november

Bietentocht in bubbels

18u – 21u

Zondag 29 november

Dag Sinterklaasje

14u – 17u

Zondag 8 november

Beestig Bosspel

14u – 17u

Zaterdag 21 november

Bietentocht in bubbels

18u – 21u

Zaterdag 14 november

Bietentocht in bubbels

18u – 21u

Zaterdag 28 november

Dolgekke dropping

18u – 22u

Zondag 8 november

KLJ-Classics

14u – 17u

Zaterdag 21 november

Bietentocht in bubbels

18u – 21u

Geesten en moordenaars

…–…

Kwispels

Nestorekes

Adolo’s

+16
Zaterdag 14 november
of
zaterdag 21 november

