Voorwoord
Liefste leden, beste ouders en dierbare sympathisanten,
Na een succesvolle startdag hebben we met z’n allen een nieuw KLJ-jaar in gang getrapt! Wat waren
we blij om op 3 oktober vele getrouwe, maar ook een heleboel nieuwe gezichten te mogen
verwelkomen op ons lokaal. Geen mondmaskers, geen limitering op het aantal leden of onderlinge
afstand meer, neen niets meer van dat alles: We mogen weer ravotten en ons amuseren als nooit
tevoren!
Bij een nieuw werkjaar hoort natuurlijk ook een gloednieuwe pielewuiter. Deze goedgevulde editie
geeft jullie reeds een glimp op de coole activiteiten die jullie leiding voor jullie in petto heeft. Voorts
schenkt dit boekje jou een mooie terugblik op ons keileuke kamp te Montenau, stelden we de
gestopte leiding nog een laatste prangende vraag, selecteerden we een verzameling foto’s uit de
oude doos en doen we graag een beroep op jullie knutseltalenten! Ook laten we onze ex-KLJ aan het
woord: Zij nodigen de ouders van onze leden maar wat graag uit om samen met hen iets te komen
drinken op ons lokaal tijdens de altijd gezellige ex-klj-avonden!
Alvorens deze pagina om te draaien en te starten met lezen, lijsten we in onderstaand lijstje nog
enkele belangrijke puntjes op:
▪ Onze KLJ blies vorig jaar zijn 90e verjaardagskaarsje uit. Deze gebeurtenis willen wij graag met
u vieren tijdens een heus feestweekend (6 & 7 november 2021)! Via mail kunnen jullie de
nodige informatie terugvinden omtrent het verloop van de festiviteiten en de inschrijvingen.
▪ Voor foto’s van de activiteiten hebben we een besloten groep op Facebook: ‘KLJ Haasdonk
voor de lens’ Let op, dit is enkel voor ouders van onze leden!
▪ Een drankkaart kost €6 en is goed voor 10 drankjes of chipjes.
▪ Uniform is verplicht vanaf Jong. Voor Kadeekes en Piep is enkel het sjaaltje verplicht. Vraag
meer info aan je leiding.
▪ Om de twee weken vindt er voor iedereen een activiteit plaats. Dit kan wat veranderen door
examens/evenementen/weekends/..., dus bekijk dit altijd zeker goed. De uren van de
activiteiten zijn als volgt:
o Vrijdag:
▪
▪
▪
▪

▪

o Zondag: iedereen van 14u- 17u30
Iedere groep gaat tijdens het jaar op weekend, hierbij de data:
o
o
o
o

▪

▪
▪

Kadeekes: 19u -21u
Piep: 19u-21u30
Jong: 19u-22u
Oud: 19u-22u30

Kadeekes: 25-27 maart
Piep: 18-20 maart
Jong: 25-27 februari
Oud: 15-18 april

Jaarlijks trekken we gezamenlijk tijdens dezelfde periode op kamp. Voor kadeekes is dit van
11 tem 16 juli. Piep en Jong gaan van 11-21 juli. Oud fietst het hele traject naar kamp, dus zij
vertrekken vroeger.
Heb je nog vragen? Dan mag je ons zeker aanspreken voor of na de activiteit. Maar ook via
onze Facebook of via info@kljhaasdonk.be.
In deze pielewuiter zit een zoekertje verstopt. Vind jij onze KLJ-fazant? Tip: het is niet deze.

We wensen jullie veel leesgenot!
Het KLJ-bestuur
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Evenementen

Feestweekend 90 + 1-jarig bestaan
KLJ Haasdonk wordt 90 + 1 jaar en dat moet gevierd worden! Hou 6 & 7 november alvast vrij
in je agenda!
Wat kunnen jullie concreet verwachten?
- Op zaterdag 6 november organiseren wij een grootse walking dinner. Het is echter
geen gewone walking dinner, maar wel eentje in thema: AMERIKA! Begin maar alvast
jullie American English te oefenen en haal jullie cowboy- en indianenpakjes maar al
boven, dan zorgen wij voor een Amerikaanse walking dinner!
- Op zondag 7 november vindt de wandelzoektocht van Ex-KLJ Haasdonk plaats, met
daarop aansluitend onze spaghetti-avond!
Ons gehele feestweekend zal plaatsvinden op 6 & 7 november in de hangar van Koen Apers
en Lieve Mertens, te Botermelkstraat 6A.
Wil je alvast inschrijven voor deze grootse walking dinner en/of de spaghetti-avond? Dat kan!
Inschrijvingslink waling dinner: bit.ly/90JARIG
Inschrijvingslink spaghetti-avond: Bit.ly/spaghetti-avond2021
Verdere informatie volgt nog. Hopelijk kunnen wij jullie allemaal verwelkomen dit weekend!

Sportfeest zomer 2022
Het is nog ver weg, maar 31 juli 2022 organiseren wij, met een jaartje uitstel, ons sportfeest!
Wij zijn alvast al onze creativiteit bij elkaar aan het verzamelen om er een sportfeest van te
maken om nooit te vergeten! Lijkt het je leuk om als ouder mee te helpen die dag, perfect!
Houd deze datum vrij, alle vrijwilligers zijn welkom!

Ex-KLJ Haasdonk
Beste lezers van deze Pielewuiter,
Wij, ex-KLJ Haasdonk, willen onze werking graag even in de aandacht brengen.
Ons bestuur bestaat uit ex-KLJ-ers uit verschillende generaties. Wist je dat ons ledenbestand
uit zowel vitale zestigers als broekies van vijfentwintig jaar bestaat? Het hele jaar door
organiseren wij allerhande activiteiten, waarin wij trachten voor ieder wat wils te steken. Zo
organiseren wij onder andere elke maand "ex-KLJ-tapt".
Vanaf dit werkjaar willen we ook graag alle ouders van de KLJ’ers uitnodigen om samen met
de ex-KLJ leden gezellig bij te kletsen met een pintje of een wijntje aan democratische prijzen.
Jullie zijn van harte welkom op het KLJ lokaal, telkens van 20 tot 23 uur.
Goesting om eens langs te komen? Noteer alvast onderstaande data in je agenda:
• Donderdag 14 oktober
• Woensdag 10 november
• Donderdag 9 december
Iedereen die in het verleden in KLJ Haasdonk heeft gezeten, kan gratis aansluiten bij ex-KLJ.
Inschrijven kan eenvoudigweg door een mailtje te sturen naar ex-kljhaasdonk@hotmail.com
waarna je automatisch wordt opgenomen in ons mailbestand. Op die manier blijf je op de
hoogte van alle activiteiten die we organiseren.
Vanaf nu zullen we in elke Pielewuiter een klein rubriekje vullen met informatie rond onze
activiteiten.
We kijken er naar uit om iedereen terug massaal te mogen begroeten!
Tot gauw!
Bestuur ex-KLJ Haasdonk

Ostdonks woord van de maand

Ostdonks woord van de maand!
UITSCHIEËN
Betekenis:
Ophouden met iets waarmee men bezig was, al dan niet onder (lichte of verbaal geuite)
dwang. Deze dwang kan zicht uiten door de volgende bewoording te gebruiken:

"Wilde der godnondedju nau nekiër mee UITSCHIEËN?!"

Leidingsverdeling

Leiding KDX (1e-3e leerjaar)
Billie Verhagen
Louise Van De Vyver
Minne Stuer
Gianni Van Hoywegen
Emilie Janssens
Jules Van Der Vreken

GSM: +32 475 52 57 82
GSM: +32 495 32 24 73
GSM: +32 477 25 17 64
GSM: +32 483 28 55 10
GSM: +32 495 70 82 84
GSM: +32 487 73 21 03

E-MAIL: leidingkadeekes@gmail.com

Leiding PIEP (4e-6e leerjaar)
Karen Vasquez
Nona De Ridder
Zoë Roossens
Ruben Smet
Hebe Stuer
Ben Van Hoey

GSM: +32 492 87 18 50
GSM: +32 472 83 70 08
GSM: +32 479 98 21 81
GSM: +32 491 23 80 40
GSM: +32 471 64 39 09
GSM: +32 499 46 78 94

E-MAIL: leidingpiep@gmail.com

Leidingsverdeling

Leiding JONG (1e-3e middelbaar)
Fien Verhulst
Linus Stuer
Yariska Smet
Jolien Pijl
Lien Van Raemdonck
Marie Vanthillo

GSM: +32 478 82 19 15
GSM: +32 477 08 23 24
GSM: +32 470 93 18 85
GSM: +32 471 83 90 69
GSM: +32 474 95 47 47
GSM: +32 474 23 21 85

E-MAIL: leidingjong@gmail.com

Leiding OUD (4e middelbaar - …)
Marthe Van Raemdonck
Yilska Smet
Laurens Van De Vyver
Karen Palet
Ulrike Van Hoey
Lani Van Hoyweghen

GSM: +32 492 08 35 57
GSM: +32 470 67 82 89
GSM: +32 491 07 23 89
GSM: +32 498 21 12 14
GSM: +32 471 82 59 85
GSM: +32 476 07 83 68

E-MAIL: leidingoud@gmail.com

KLJ- horoscoop

De KLJ-horoscoop
Ram

Stier

21 maart-19 april

20 april- 20 mei

Nu de dagen weer korter worden heb je weer meer last om
uit je bed te geraken.
Maar er staan grote dingen te wachten op jou,
Probeer toch altijd met je goede been uit bed te stappen.

Je idealisme maakt het vaak niet makkelijk voor jou.
Probeer jezelf niet teveel weg te cijferen voor andere.
En luister af en toe ook eens naar je eigen noden.

Tweeling

Kreeft

21 mei- 20 juni

21 juni- 22 juli

Er staan veranderingen voor de deur.
Deze kunnen positief uitdraaien maar ook negatief.
Wees op je hoede en op alles voorbereid.

Let op voor mensen die je positieve energie proberen in te
tomen.
Maak ruimte voor mensen die je energie
gebruiken om zelf gelukkiger te worden.

Leeuw

Maagd

23 juli- 23 augustus

24 augustus- 22 september

Je was de eerste om dat mondmasker de vuilbak in te
gooien.
Wat ben jij blij dat je weer voluit kan lachen naar
Iedereen zonder dat daar een stuk stof tussen zit!

Je focust je heel hard op je werk/studie.
En je hoofd leegmaken gaat moeilijk op dit moment.
Je doorzettingsvermogen siert je maar vergeet af en toe
geen pauze te nemen.

Weegschaal

Schorpioen

23 september- 22 oktober

23 oktober- 21 november

Je leven loopt op wieltjes,
Je bent op je toppunt van je geluk.
Geniet van deze momenten en van mensen die je graag
zien.

Je komt een oude vriend weer tegen.
Maak tijd voor deze vriend,
Wie weet wat deze allemaal voor jou in petto heeft.

Boogschutter

Steenbok

24 november – 21 december

22 december- 19 januari

Die mindere dagen gaan ook wel weer voorbij.
Bekijk alles eens langs een positievere kant.
Dat kan wonderen doen.

Hou rekening met je omgeving.
Je duwt iedereen weg door zo egoïstisch te zijn.
Probeer je open te stellen voor hulp,
Ookal wantrouw je door recente gebeurtenissen.

Waterman

Vissen

20 januari- 19 februari

20 februari- 20 maart

Neem niet teveel hooi op je vork,
Spendeer taken uit.
Ookal vind je het moeilijk om ze los te laten.

Je voelt je een VIS in het water in die ene nieuwe
omgeving.
Deze nieuwe ervaringen halen je helemaal
uit je comfortzone.

KADEEKES
$

Kadeekes

Kadeekes

KEN JE LEIDING
Wie ?

Louise Van De Vyver

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bijnaam? Louisa
Aantal jaar leiding? 5
Ik geef nu leiding aan? Kadeekes
Naar welk land zou je graag eens op reis willen gaan? Griekenland
Strafpicket of WC-picket? WC-picket
Favoriete vak op school? Geschiedenis
Wat is je lievelingsfilm? Pitch perfect
Voor welke activiteit kom je sowieso naar de KLJ? Sporthal
Aan welke groep zou je graag nog eens leiding geven? Momenteel verkies ik geen
andere groep boven de kadeekes
Wat is je favoriete kleur? Paars
Als je op restaurant gaat, wat bestel ja dan het liefst? Lasagne
Aan wat heb je een grondige hekel? Regen
Laatst verstuurde berichtje op mijn gsm is/naar wie? Naar mijn mama om vervoer te
regelen naar huis van het station.
Hoe vul ik een zondagmiddag waarop er geen KLJ-activiteit is? Studeren, mijn oma
bezoeken, niets doen en gewoon in de zetel liggen, ….
Wat weten de meeste mensen nog niet over jou? Ik ben op Pasen geboren

Kadeekes

EVALUATIE
Zondag 11 juli
KAMP
Jippie, het was weer zo ver!! Het kamp waar iedereen
alweer een jaar naar uitkeek! We gingen samen met al onze
kadees met de trein naar onze kampplaats. Het was een
lange rit maar onze kadees verveelden zich niet. Babbeltjes
slaan met andere passagiers, dat konden ze als de beste. Na
een geslaagde treinrit stonden leidster Louise en Billie ons
op te wachten om ons naar de kampplaats te voeren.
Sommige van ons wandelden een eind, andere konden al
snel in de auto. Nadat iedereen was aangekomen konden de
kadeekes zich al snel installeren in hun kamer. ’s Avonds
aten we lekkere hamburgers, hmmmmmm. Na wat vrij
spelen was het tijd om in hun bedje te kruipen. Verhaaltje
voorlezen en het was muisstil….
Maandag 12 juli

KAMP
Onze eerste echte dag op kamp hadden we ingezet met ontbijtcantus.
Daarbij is het de bedoeling dat onze kids spelletjes speelden om eten te
kunnen bemachtigen. Telkens wanneer er een groepje won hadden ze
de keuze uit een luxe assortiment. En of hun
maagjes gevuld waren…. In de namiddag was het tijd
voor een portie was en brak. Doordat het weer niet
ideaal was speelden we binnen allerlei toffe
spelletjes en kregen de kinderen de kans om na de
middag zich te laten brakken. Het was een ideaal
moment om zich volledig uit te leven. Na het brakken kregen al onze
kinderen de kans om onder onze warme douche te gaan staan. Wat was
dat weer een geslaagde dag!
Dinsdag 13 juli
KAMP
Goeiemorgen!!! Het humeur van onze kinderen zat weer heel goed mee, maar dat van het
weer wat minder . Daarom besloot de leiding om een
activiteit binnen te voorzien. We speelden 1 tegen allen.
De kinderen kregen per groepje de keuze om een
opdracht te volbrengen. Het ene groepje poetste een
volledig tube tandpasta op, het andere groepje lakte
iedereen hun teennagels,… Wat hebben de kinderen zich
weer geamuseerd. In de middag hadden de koks lekkere
soep voor ons voorzien. Na de middag speelden we het
grote jungolympics spel, het is een soort van olympische
spelen maar dan in thema jungle. Het was de bedoeling dat de kinderen voor zichzelf
speelden in een laddercompetitie. Wonnen ze een spelletje? Dan mochten ze 5 stappen
naar boven!! Hierbij won Alexandra de eerste plaats! Na een lekker bord spaghetti konden

Kadeekes

de kids dit vieren met een kei vet coole afterparty! Na heel wat dansen deden de kadeekes
al snel hun oogjes toe. Slaapwel!!
Woensdag 14 juli
KAMP
Het was weer een regenachtige dag vandaag . Normaal werd er vandaag goed gestapt
door onze kadees op dagtocht, maar het weer besloot wat anders…. De leiding zorgde voor
een heel leuk alternatief. In de voormiddag knutselden onze kadees allerlei bandjes, ringen,
verrekijkers en enkele deden tie dye. Het was een geslaagde ochtend! Samen met onze
leden maakten we zelfgemaakte croque monsieurs, wat was dat weer smullen! Na wat
platte rust konden de kinderen genieten van een casino middagje. Elk kind kreeg geld om
gezelschapspelletjes te spelen en zo nog meer geld te verdienen, of te verliezen…. Leidster
Marthe werd omgetoverd tot een echte waarzegster die de toekomst van de kinderen kon
voorspellen. Van een geslaagde middag gesproken… In de avond werden onze kinderen nog
eens in de douche gestopt zodat ze weer lekker fris hun bedje in konden kruipen.
Donderdag 15 juli
KAMP
De laatste volledige dag was aangebroken, en het goed weer zat helaas nog altijd niet mee.
We startten de ochtend met een stevig ontbijt zodat we daarna met z’n allen konden
weerwolven. Een superleuk spelletje waarbij weerwolven burgers kunnen vermoorden en
een heks zichzelf kan redden. Onze kinderen zijn er zot van! In de middag konden de
kinderen een act voorbereiden voor ons kampvuur, want helaas was het al de laatste avond.
De leiding zorgde voor een super mooi vrij podium waar onze kinderen op konden dansen,
zingen, moppen vertellen,… Het was een mooie laatste avond.
Vrijdag 16 juli
KAMP
Door de overstromingen moesten we met de bus naar huis. Nadat we alles hadden
opgeruimd waren we klaar voor een lange busrit. We zongen liedjes, speelden spelletjes en
sliepen een beetje tot in Haasdonk. Daar stonden onze liefste oudertjes ons op te wachten.
Wat hadden ze hen gemist!
Het was een geslaagd kamp!!
Wij vonden het alvast fantastisch
Liefs
Marthe, Louise, Gianni, Linus, Lani en Yariska

Kadeekes

PLANNING
Zondag 24 oktober
Lollypopland
Wie droomt er nu niet van een wereld met bomen van suikerspin, een rivier van
chocolade en peperkoekenhuisjes? Vandaag kan deze droom uitkomen!! We toveren ons
lokaal om tot Lollypopland! Iedereen meer dan welkom op deze zoete activiteit hmmmm..
Zondag 14 november

Loopgraventocht

Deze activiteit wordt er een voor de stoere Kadeekes. Want we
gaan op een gevaarlijke tocht door Haasdonk. We zullen moeten
springen, kruipen en ploeteren door de modder om tot onze
bestemming te geraken. Het is daarom zeer belangrijk om te zorgen
voor de juiste schoenen en gepaste kledij!
Zondag 28 november

Beestenboel

Vandaag zetten we het lokaal helemaal op stelten. En laten we het beest in onszelf naar
buiten. We gaan allemaal nieuwe leuke spelletjes spelen en één ding is zeker we gaan niet
proper naar huis komen. Dus heb je ook zo’n zin om volledig los te gaan kom dan zeker naar
het lokaal om 14u!
Zondag 5 december

Dag Sinterklaasje

Het is een grote dag vandaag. Want we krijgen bezoek! Wie
er komt, kunnen jullie denk ik wel al raden door de titel
.
Dat wij de braafste kadeekes hebben van heel de wereld
weten wij al. Maar vindt iedereen dat zo? Je komt het te
weten op deze activiteit.

Zondag 19 december
Zweetvoetjes in Pretland
De kadeekes zullen na deze activiteit goed bezweet thuiskomen, daar is de leiding zeker
van. Vandaag mogen jullie een hele namiddag ravotten in het leuke Pretland. We spreken
daarom ook niet af op het lokaal maar wel aan de ingang van Pretland in Sint-Niklaas. Voor
deze activiteit vragen we om alvast €5 mee te nemen, dit voor de inkom en twee drankjes.
Het adres is August de Boeckstraat 9c, 9100 Sint-Niklaas. Moesten er problemen zijn om tot
hier te geraken mag je ons altijd iets laten weten en dan zorgen wij voor een oplossing.

Kadeekes
Zondag 9 januari
Sneeuwballengevecht
Heb je altijd al eens gedroomd om een groot
sneeuwballengevecht te houden? Dan moet je
zeker naar deze activiteit komen. Vandaag staat
alles in teken van de sneeuw en met andere
woorden
sneeuwballengevechten,
sleeën,
sneeuwmannen maken, … De leiding heeft alvast
sneeuw besteld voor vandaag. Dus laten we hopen
dat die op tijd zal geleverd worden. Sneeuw of geen
sneeuw wij gaan zorgen voor een leuke activiteit
met vele spelletjes.
Zondag 23 januari
Sporthal op stelten!
Deze keer is de activiteit een beetje anders. We spreken niet af op het lokaal
maar aan de voorkant van de sporthal in Haasdonk. De Kadeekes mogen hier
ook weer opgehaald worden om 17u30. Deze namiddag wordt er één vol
met verstoppertje spelen, parcours maken, kampen bouwen, voetballen en
zoveel meer. Dus warm je maar alvast op want we gaan zeker niet stilzitten
vandaag.

WIST JE DATJES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik het super leuk vond met de kadeekes?
Ik ze al niet meer kan missen?
De kadeekes zot zijn van weerwolven?
Ferre een goede weerwolf is?
Rune een iets minder goede spieker is?
Zoë al haar spulletjes kwijt was?
Ze deze nooit echt zocht?
Iedereen haar hierbij hielp?
Fleur Stuer al eens graag in de kamer van de leiding kijkt?
De leiding haar hier meermaals op betrapte?
Onze kadeekes goed konden masseren?
Jinne hierbij punten scoorde bij de leiding?
Alexandra populair is bij piep?
Briek een echte winnaar is?
Alexandra hem verslag met jungolympics?
Dit goed gevierd werd?
Ze een trofee en een medaille kregen?
Lotte Naert een lenige meid is?
Ze zo maar spagaat kan?
Ik dit vroeger ook kon?
Ik er nu te oud voor ben geworden?
Ik nu moet gaan verder gaan leren?
Ik de kadees al heel hard mis?

PIEP

Piep

Ken je leiding
Wie ?

Nona De Ridder

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bijnaam? Nuna
Aantal jaar leiding? Ik begin aan mijn 3de jaar!
Ik geef nu leiding aan? Pi pa pieeeeeeeep
Naar welk land zou je graag eens op reis willen gaan? Amerika, ofcourse!!!!
Strafpicket of WC-picket? Ik verkies toch voor strafpicket, want de wc’s op kamp
stinken een beetje naar de piepers hun protjes
Favoriete vak op school? Psychologie
Wat is je lievelingsfilm? New kids turboooo jonguuuuh
Voor welke activiteit kom je sowieso naar de KLJ? Rechtendoortocht!!! Wooooho
ravotten in de maïs!
Aan welke groep zou je graag nog eens leiding geven? Pieper de piep
Wat is je favoriete kleur? Roze
Als je op restaurant gaat, wat bestel ja dan het liefst? Biefstuk friet hmmmm jammie
Aan wat heb je een grondige hekel? Aan stoute piepers
Laatst verstuurde berichtje op mijn gsm is/naar wie? “We eten hamburger met
patatjes en groenten vanavond.” Naar mijn papa!
Hoe vul ik een zondagmiddag waarop er geen KLJ-activiteit is? Werken voor school
(jammer genoeg)
Wat weten de meeste mensen nog niet over jou? Dat ik nog met mijn knuffel slaap
sssst is een geheimpje

Piep

EVALUATIE
Zondag 11 juli
KAMP
Met de nodige portie gezonde stress, maar een nog veel grotere portie goesting stonden 36
piepers hun opwachting te maken voor het station van Sint-Niklaas. Gepakt en gezakt waren
ze allen overduidelijk klaar voor 11 dagen van plezier, avontuur en fun. Knuffels werden
gegeven, kusjes werden uitgedeeld en na het sluiten van de treindeur werd er koers gezet
richting Vielsalm. De snuggere pieper onder ons had reeds opgemerkt dat onze kampplek
zich in Montenau bevond, en er dus nog de nodige kilometers al wandelend zouden moeten
overbrugd worden. Na 10 kilometer te hebben afgelegd, 100 keer gevraagd te hebben hoe
ver het nog is en na 3 miezerbuien kwamen we eindelijk aan op onze kampplek. Deze werd
reeds duchtig verkend, alvorens de bedjes werden geïnstalleerd en de buikjes gevuld met
heerlijke hamburgers. ’s Avonds pikten we nog wat spannende minuten mee van de EKfinale, waarna onze piepers moe maar voldaan hun veldbed opzochten.
Maandag 12 juli
KAMP
Joehoe, de eerste volledige dag op kamp! Traditioneel zijn we in de voormiddag gestart met
knutselen: Dromenvangers werden gefabriceerd, macramébandjes werden aan de lopende
band gevlochten en geen enkel zakje was veilig voor de tie dye-kunsten van piep.
Ondertussen ontfermden de jongens zich ook nog over het maken van 2 voetbalgoaltjes,
die later op de dag nog hun nut zouden bewijzen. In de namiddag trokken onze leden ten
strijde tegen hun leiding in het befaamde spel ‘één tegen allen’. Gelukkig konden ze s’
avonds revanche nemen tijdens het meest bizarre voetbaltoernooi dat ooit werd
georganiseerd, EK voetbal extreme. Hierbij mocht de scorende ploeg een kaartje trekken,
waarna meestal de hele match op zijn kop werd gezet: Keepers mochten geen handen meer
gebruiken, ploegen moesten opeens met een mannetje minder verder, scores werden
verwisseld. Dat laatste kaartje werd in de finale ook het befaamde leidingsteam (winnaar
van de editie van vorig jaar) fataal, waardoor onze leden toch nog wraak konden nemen.
Dinsdag 13 juli
KAMP
De volgende dag schoven onze piepers nietsvermoedend aan tafel. Niemand van hen
besefte immers dat dinsdag 13 juli was uitgeroepen tot bestekloze dag! Probeer het thuis
vooral zelf niet uit, maar spaghetti eten zonder bestek gaat gepaard met het nodige gesmos
en gevlek. Wat we die dag ook nog hebben uitgespookt? In de ochtend werden de keeltjes
gesmeerd tijdens de watercantus. In de middag trokken we onze stoutste schoenen aan
voor de was en brak, waarin uiteindelijk iedereen de nodige hoeveelheid verf, eieren, bloem
en siroop kreeg te verwerken tijdens een groot gevecht! Na het douchen werd de reeds
bovengenoemde spaghetti op een of andere manier binnen gewerkt. ’s Avonds werd er
gekozen voor een meer serene activiteit: over de streep. Hierbij mogen onze piepers over
een touw naar de overkant stappen, naargelang een bepaalde stelling voor hen van
toepassing is of niet. Hoewel niet alle stellingen over leuke onderwerpen gingen, werd er
toch op een respectvolle manier naar elkaar geluisterd en begrip getoond. De leiding keek
en zag dat onze piepers een hechte kliek vormden, wat fijn was om vast te stellen.
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Woensdag 14 juli
KAMP
Drup…drupper…drupst! De regen viel die dag met bakken uit de lucht en zo kondigden zich
ook de volgende dagen aan. Gelukkig zaten we met onze piepers hoog en droog op onze
berg, die alsmaar meer op een eiland begon te lijken omdat de Amel rondom ons uit haar
oevers was getreden. Maar niet getreurd, de planning werd overhoop gehaald en het kamp
werd verdergezet. In de voormiddag was het lachen en gieren tijdens het spel ‘serieus’, en
in de namiddag werden de regenjasjes ingewisseld on koksmutsen en obersvesten! Onze
piepers waren immers opgedeeld in 2 teams die om ter best een restaurant moesten
inkleden, een heerlijke 4-gangen maaltijd op tafel dienden te toveren en de leiding als jury
te ontvangen en bedienen. De leiding was aangenaam verrast door de kookkunsten van
onze piepers: Vol-au-vent, kaaskroketten, pasta pesto en soep passeerden de revue. Even
was het schrikken voor ons toen Lou cordon bleu als dessert aankondigde, terwijl hij
eigenlijk doelde op crème brûlée. Chapeau voor iedereen!
Donderdag 15 juli
KAMP
Aangezien de hemelsluizen nog steeds geopend waren, werd besloten om dit jaar niet op
2-daagse te vertrekken. De piepers kregen dan ook carte-blanche om de voormiddag op te
vullen. Er werd gekozen om onze eetzaal om te toveren tot een heuse cinema waarna
achtereenvolgens ‘Het regen gehaktballen’ en ‘Norbit’ werden bekeken. De rest van de tijd
maakten we vrij voor wat vrij spel, en ’s avonds moesten vooral de eerstejaars en
nieuwelingen in piep het bekopen tijdens de hilarische fopspelletjes! Met de lach op onze
mond, gingen we slapen. De volgende dagen werd er immers (eindelijk) beter weer
voorspeld!
Vrijdag16 juli
KAMP
Wie Ardennen zegt, zegt bossen. Een wie bossen zegt, zegt bosspel. Behalve Victor, die
denkt alleen maar aan ‘vossen in de bossen’, wat dat ook moge betekenen. Het doel van
het bosspel was vrij eenvoudig: De verschillende team konden op verschillende postjes in
het bos opdrachten uitvoeren (raadsels oplossen, vertellen zonder ‘euh’ te zeggen, blikken
werpen…). Bij elke succesvol uitgevoerde opdracht kon kauwgum gewonnen worden,
waarmee ze het KLJ-logo om ter snelst dienden vol te kleven. Pret verzekerd dus! Ook in de
namiddag kozen we voor iets actief tijdens het grote junglespel, waarbij de 4 teams elkaar
konden inhalen op het spelbord door spelletjes te winnen. ’s Avonds stond er een heuse
escape room te wachten op de helft van onze leden. De andere helft vulde de avond met
weerwolven en zou de dag nadien onze escape room induiken, in de hoop om sneller het
mysterie op te lossen dan de eerste groep. Na een vermoeiende dag, waren onze piepers
snel in dromenland verzeild geraakt.
Zaterdag 17 juli
KAMP
Eigenlijk moet dit verslag beginnen in de nacht van 16 op 17 juli. Door een heus tumult en
lawaai in de slaapkamer, konden sommige piepers nog net zien hoe 2 gemaskerde mannen
de kamer ontvluchtten. De leiding was gelukkig snel ter plaatse om de gemoederen te
bedaren, maar niet veel later bleek dat er van de 36 piepers zich maar 35 in de slaapkamer
bevonden! Onze Devon was spoorloos en een heuse zoekactie werd opgezet! We zagen nog
net een zwarte truck vertrekken en besloten om deze te volgen. De zoektocht gidste onze
door een eng bos vol enge geluiden, schrikwekkende figuren en angstaanjagende
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verschijningen. Uiteindelijk slaagden onze helden (de ene al wat groter dan de andere) erin
om Devon te verlossen uit de klauwen van zijn ontvoerders.
In de voormiddag sliepen onze piepers wat bij na deze tumultueuze nacht. In de namiddag
trokken we onze stapschoenen aan en trokken we naar het dorpje Amel, waar de
plaatselijke supermarkt werd beroofd van chips en snoep. Als avondeten aten we lekkere
frietjes, waarna we terugkeerden naar onze kampplek. De avond werd opgevuld met
slaapzakspelletjes, alvorens in een diepe slaap te vallen!
Zondag 18 juli
KAMP
Vandaag trokken we erop uit met onze piepers, want het was weer tijd voor onze jaarlijkse
dagtocht! Onze missie van vandaag: de hoogste top bereiken die we vanuit onze kampplek
konden aanschouwen. Helaas voor ons was niet iedereen even enthousiast: Onze missie
werd gestaakt door de plaatselijke boswachter, waardoor we ons verplicht zagen de croque
monsieurs op onze kampplaats te verorberen. Aangezien de zon weer volop van de partij
was, speelden we een hele middag waterspelletjes en schoven we onze schuifplastiek
definitief naar de vaantjes. ’s Avonds dook het tweede team eindelijk onze escape room in.
Zij slaagden erin om in een veel snellere tijd het mysterie op te lossen en waren dan ook de
verdiende winnaars!
Maandag 19 juli
KAMP
Vandaag konden de piepers hun eigen ontbijtje bij elkaar verdienen in een combinatie van
ontbijtcantus en chips-spel. Verkleed kwamen ze de kamer binnen waarin de leiding aan
een rijkgevulde ontbijttafel probeerde de raden wie er onder de vermomming schuilging.
Slaagden ze erin om de tafel te bereiken, mochten ze kiezen wat ze wouden eten als ontbijt.
Ook deze middag speelden we waterspelletjes op de schuifplastiek, maar van het iets
ruigere type. Vooral bij het spelletje ‘Dikke Rik’ was het aantal slachtoffers en de stoffelijke
schade aanzienlijk. Maar zoals het een echte pieper betaamt, trokken we ons daar niet te
veel van aan en gingen we door met leute te maken. We sloten deze dag af met een spelletje
Cluedo, dat door tijdsgebrek meer weg had van een spelletje gokken op de moordenaar,
wapen en locatie.
Dinsdag 20 juli
KAMP
Deze laatste volledig dag op kamp werd van start geschoten door de 3e-jaars van piep. Zowel
de jongens als de meisjes hadden een leuke activiteit verzonnen voor hun medeleden en
leiding. Hierbij ondervonden ze het ook eens zelf aan den lijve hoe moeilijk het is om 36
babbelzieke kindjes het zwijgen op te leggen. De namiddag werd volledig ingepalmd door
het inoefenen van dansjes, het verzinnen van een toffe act en het schrijven van
bedankingstekstjes en -liedjes. Na het eten van een overheerlijke barbecue, konden onze
leden ’s avonds het beste van zich geven tijdens een uitgebreide slotshow. Traditioneel
beëindigden we ons kamp met het befaamde kampvuur, dat dit jaar via een lont werd
aangestoken! De laatste volledige dag was een feit, morgen zou iedereen terug in zijn eigen
bedje slapen.
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Woensdag 21 juli
KAMP
De laatste dag van het kamp! Onze piepers ruimden hun veldbedje op, maakten hun koffers
gereed en brachten onze kampplaats mee terug op orde. Tegen de middag werden ze
opgehaald door hun ouders in Montenau, duidelijk een beetje vermoeid maar vooral een
heleboel verhalen rijker! Het was weer een topkamp geweest!

PLANNING
Zondag 3 oktober
STARTDAG
Eindelijk was het zover, de startdag!!!! Er waren vandaag 33 piepers aanwezig. Elke groep
kreeg zijn eigen soldaat. Wanneer ze een spelletje wonnen konden ze een kaartje trekken
met daarop bescherming voor de soldaat of kogels voorop de andere soldaat te schieten.
Op het einde van de activiteit werden de soldaten bekogeld met een katapult. De groep
wiens soldaat het minst werd geraakt was de winnaar van deze namiddag! Het was dus
duidelijk een geslaagde startdag!!!

Zondag 17 oktober
Bi ba beestenboel
Vandaag is de klj omgetoverd tot één grote beestenboel!
Deze middag spelen we spelletjes met dieren! Misschien
komen er wel echte dieren langs op de klj! Nieuwsgierig?
Kom dan zeker deze namiddag naar het lokaal!!!
(hieronder zie je al een tip
)

Zondag 24 oktober

Wie is het?

Is het een vliegtuig, is het een vogel? Misschien is het dat wel, misschien ook weer niet!
Vandaag doen we een beroep op jullie speurneus en algemene kennis om jullie missie tot
een goed einde te brengen! Ook benieuwd naar wat we deze middag gaan uitvoeren?
Kom dan zeker naar het volgende adres: Breedstraat 12, 9100 Sint-Niklaas. We vragen
zeker om afgezet te worden op deze locatie met de auto, aangezien we hier niet meer
naar terugkeren! Na de activiteit kunnen jullie ouders je gewoon weer oppikken op het
lokaal.
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Vrijdag 12 november
Sleepover
Joepie! SLEEPOVER!!! De uitnodiging voor de sleepover volgt nog,
maar hou deze datum zeker al vrij ☺

Zondag 28 november
Acrobatica
Welke pieper wordt vandaag de acrobaatkampioen? Wie toont zijn kunstjes aan de ringen?
En wie slingert als een echte tarzan aan de lianen? Als je het antwoord op deze vragen wil
weten, kom dan zeker vandaag naar de klj!
Zondag 5 december
Dikke Bertha VS dikke Rik
Vandaag komen Bertha en Rik naar de klj!!! Ze gaan het tegen elkaar opnemen. Ben je
benieuwd wie van de twee er gaat winnen? Kom dan vandaag naar het lokaal vanaf 14u!
Zondag 19 december
Snackmasters
Vandaag hebben we ons lokaal omgetoverd tot een restaurant!!! Wil jij graag een napoleon
snoepje maken? Of misschien een lekkere viandel van het frituur maken? Kom dan zeker
naar de klj!!!! Het wordt heeeeel
leuk!
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Ken je leiding
Wie ?

Lien Van Raemdonck

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bijnaam? Ik heb geen bijnaam 
Aantal jaar leiding? Ik begin nu aan mijn 4e jaar
Ik geef nu leiding aan? Jong ofcourse
Naar welk land zou je graag eens op reis willen gaan? Filipijnen
Strafpicket of WC-picket? WC-picket
Favoriete vak op school? Natuurwetenschappen
Wat is je lievelingsfilm? Pirates of the Caribbean
Voor welke activiteit kom je sowieso naar de KLJ? Sleepover en kamp
Aan welke groep zou je graag nog eens leiding geven? Jong!! Van begin tot einde
van mijn carrière aub
Wat is je favoriete kleur? Paars
Als je op restaurant gaat, wat bestel ja dan het liefst? Scampi hmmm
Aan wat heb je een grondige hekel? Mensen die te laat komen
Laatst verstuurde berichtje op mijn gsm is/naar wie? Naar een vriendin op kot:
“Wanneer ben je terug uit de les?”
Hoe vul ik een zondagmiddag waarop er geen KLJ-activiteit is? Lekker chilliewillie in
mijn bedje
Wat weten de meeste mensen nog niet over jou? Dat ik geen chocolade lust

Jong

EVALUATIE
Zondag 11 juli

Kamp

EIDELIJK, na een coronajaar achter de rug te hebben vertrokken we EINDELIJK op kamp.
Na een lange treinrit kwamen we uiteindelijk aan in Eupen. Vanuit Eupen startte onze
fietstocht van wel 70km richting de kampplek. Gelukkig hadden we onze fietsbenen aan
en was dit eigenlijk een fluitje van een cent voor ons. Toen we aankwamen hadden we wel
geluk want de camion was al helemaal uitgeladen!!! (De camion die Leidster Karen volledig
heeft helpen inladen met haar praktisch inzicht) lees: met kleine schets van Laurens ;)
Gelukkig stonden de koks al klaar met hun lekker eten “HAMBURGERS!!” om onze maagjes
te verwennen na zo een zware inspanning! Vervolgens hebben we onze bedjes opgezet en
maakte we van onze kamer 1 grote ravage! Waarop Marie luidop zei “VANT BESTE!”
Maandag 12 juli

Kamp

Deze ochtend hadden we ruimte gemaakt voor project S, een ware code taal waar leiding
jong wel meer gebruik van maakte doorheen het kamp. Vervolgens brak er kleine paniek
uit er was namelijk iemand “vermoord”. Nee hoor, we hadden niet echt een crime scene.
Maar we speelden met onze kids wel “CLUEDO”, wat minstens even boeiend was. Want
was het Ulrike met de kandelaar in het lokaal? Of Lander met de moersleutel in de kerk.
Hierachter moesten onze speurneuzen weten te komen vandaag.
S’ avonds speelde we nog 1 tegen allen, en aangezien onze leden ijzersterke tegenstanders
waren zijn we met de leiding verloren en moesten we een dansje doen op het kampvuur.
Dinsdag 13 juli

Kamp

Een echte regendag vandaag, dus kozen we een binnen activiteit om mee te beginnen. We
speelden “Singing in the shower without a shower’. Achteraf gezien had onze activiteit
beter singing in the rain geheten. Maar deze voormiddag zijn er een paar glazen gebroken
door al dat engelengezang.
Aangezien we niet van suiker zijn besloten we mits het slechte weer toch het bos op te
zoeken waar we een heuse Bosstratego speelden. Karen en Marie waren helemaal in hun
element en speelden dan ook geregeld eens vals. Waar Dries dan vervolgens niet zo goed
tegen kon (Sorry Dries ;) )
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Woensdag 14 juli

Kamp

De dag startte vandaag helaas weer met regen, maar dat hield ons alweer niet tegen. We
speelden heel de voormiddag spelletjes voor 5000 seconden. Maar er zat een addertje
onder het gras. Want uiteindelijk werd het geld dat ze verdienden met de spelletjes in 1
grote pot gestoken om s’ avonds een heus feestmaal te eten.
Na lang getwijfel in de Colruyt waren ze er eindelijk uit wat onze lidjes wouden eten.
Lookbroodjes, partysnacks en chipjes als voorgerecht, pizza als hoofdgerecht en ijsjes als
nagerecht. En om het helemaal af te maken schoven onze lidjes gewoon hun voeten onder
tafel en prepareerde de leiding het hele feestmaal! ZALIG!
Donderdag 15 juli

Kamp

Na het slechte weer gingen we eindelijk op onze mini tweedaagse naar het mooie, maar
natte Malmedy. Daar hadden we uiteindelijk nog geboekt voor een klimparcour. Vol
enthousiasme gingen we naar binnen, maar al snel werd ons enthousiasme ingeruild
voor tegenslag. Er was namelijk een vakantiekampje bezig voor kinderen waardoor wij
én geen touwen én op een kleine muur moesten klimmen. Dit zagen we natuurlijk niet
zitten en zijn toen op zoek gegaan naar andere opties. Zo was er in de buurt nog een
cinema waar we ‘Fast & Furious 9’ konden kijken. Wat we niet wisten is dat onze Waalse
landgenoten hun films graag dubben (= vervangen van geluid van een film in eigen taal).
Aangezien ons Frans niet op en top is, zijn we terug gegaan naar ons lokaal om daar een
film te zien. Spijtig dat het onweer roet in het eten heeft gegooid, maar we hebben wel
genoten van onze film.
Vrijdag 16 juli

Kamp

Daar was hij dan: de zon! Voor deze speciale gebeurtenis hebben we onze lidjes om 5u wakker
gemaakt om op dagtocht te vertrekken. Vol goede moed en goede stapschoenen hebben we
koers gezet naar Sankt Vith. Tijdens onze wandeling kwamen we een ideaal bos tegen om daar
een vuurtje aan te wakkeren (waarvoor dank aan onze boy’kes om een vuur te kunnen aansteken
van al dat natte hout). Volgens traditie waren de meisjes ondertussen lekkere croque monsieurs
aan het maken. Wie zin had kon ook roerei ‘à la leidster Karen’ maken. Dit houdt in: al zwetend
door het vuur een roerei maken in een ijzeren, immers half aangebrande, gamel van ’t
Amerikaantje. Rond drie uur zijn we terug naar ons kampplek gewandeld. Daar hebben we nog
intenser genoten van de zon door ons handdoek uit te zwieren en te gaan liggen. Tot mijn grote
spijt ben ik toen in slaap gevallen en verbrand terug wakker geworden. Als avondactiviteit
hebben we toen Cluedo gespeeld. Na het spel herhaaldelijk opnieuw te moeten uitleggen konden
we eindelijk raden wie de grote moordenaar was. De uiteindelijke winnaars van het spel waren
Thimo en Simon.
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Zaterdag 17 juli

Kamp

TRIIINNNGG ging de wekker af om 5u vandaag en vertrokken we met kleine oogjes en
een grote rugzak op dauwtocht. Vooral leidster Karen was helemaal in haar element, een
beetje zingen een stom alfabetmopje en dat al zo vroeg op de ochtend. Na een uur en
een half stappen stopte we even om een beetje te ontbijten om krachten op te doen voor
de rest van de tocht. Een paar kilometer verder vonden we een mooi bos, maakte we een
vuurtje (waarvoor we Lander eeuwig dankbaar mogen zijn) en aten we croques en eitjes!
Tegen de namiddag gingen we terug naar het lokaal en toen hebben we nog wat liggen
zonnen op ons lokaal! En nog een mooi bruin kleurtje gepakt voor de rest van de dagen.
Ook hebben we ‘geplasticschuift’ op de bash.
Zondag 18 juli

Kamp

Tegenwoordig zie je het gezelschapsspel ‘Monopoly’ in allerlei verschillende steden. En
aangezien Haasdonk voor ons ‘the place to be’ is, hebben we onze eigen ‘Haasdonkopoly’
gemaakt. (Hiervoor nog eens dank aan leidster Marthe alias Marthe Picasso en leidster
Jolien.) Na spelletjes zoals ‘Australische inhaalrace’, ‘schoenenpetanque’ en ‘ratten en
raven’ kwamen we al een heel eind verder waarbij veel centjes zijn verdient, maar ook
zijn kwijtgeraakt.
In de namiddag stond er ‘Was en brak’ op de planning. Tot onze grote verbazing hebben
we nog nooit zo’n fanatieke kippenrugby gezien waarbij er geduwd, gesprongen en
getackeld is geweest. Telkens wanneer een team verloren was, werd er een ballon
opengeprikt waarin een briefje zat waarop stond met wat er gebrakt mocht worden. Ik
denk dat we ruimschoots kunnen zeggen dat team rood de verliezers waren en team
blauw de winnaars.
Wassen zat er die dag tweemaal in voor de eerstejaars want het was doop! Ons thema dit
jaar was ‘De 10 geboden’, waarbij onze dopelingen de geboden van Mozes vanbuiten
moesten kennen. Er werd die avond, tot Ambers grootste spijt, veel ajuin gegeten. Hierna
werd de mond geblust met melk. Na veel gehuil en gebraak kunnen onze lidjes zich toch
volwaardig ‘JONG’ voelen.
Maandag 19 juli

Kamp

Vandaag was het een belangrijke dag waarbij onze leden moesten raden wie ‘de Mol’ was.
In de voormiddag was de grote opdracht om de clip ‘Sabin Und Frank’ van ‘Gestapo
Knallmuzik’ na te spelen. Aan het resultaat te zien konden we eruit leiden dat onze kids
het super leuk vonden en waren we zo fier op hen dat we het naar ‘Gestapo Knallmuzik’
zelf doorgestuurd hebben.
In de namiddag stonden reeds kleinere opdrachten op de planning waarbij er intensief
gemold werd. Allereerst moesten de leden in groepjes van twee al knuffelend op een bak
staan. Daarbij kregen ze tijd om elkaar beter te leren kennen terwijl ze uit elkaar
getrokken werden. Vervolgens moesten ze een puzzel maken waarvan de puzzelstukjes
verspreid waren over heel het terrein. Het doel was om de tijd van ‘De Mol’ te verbreken
die thuis dezelfde puzzel had gelegd. Ten slotte had ‘De Mol’ op voorhand een
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ademhalingsopdracht uitgevoerd waarbij ze haar adem zo lang mogelijk moest inhouden
terwijl haar hoofd ondergedompeld was in water. Ook hierbij moesten de leden deze tijd
verbreken. Zoals eerder gezegd hadden we een uitstekende mol die zowel sneller de
puzzel kon leggen en langer haar adem kon inhouden.
Na een paar eliminaties hadden we tenslotte zes personen die mee mochten aanschuiven
aan tafel voor een lekker etentje. Alle zes mochten ze op een stoel zitten waarvan twee
stoelen aangesloten waren met een bom. Vervolgens werden er drie gerechtjes
voorgeschoteld. De mensen die op een bomstoel zaten hadden geluk want zij kregen
lekker eten. De rest kreeg gelijkaardig uitziend eten dat ofwel zoutig, pikant of zuur was.
De bedoeling was om de mensen eruit te halen die vies eten hadden. Op het eind van
deze spannende avondactiviteit waren onze drie finalisten gekend van ‘De Mol’: Daan,
Anneline en Timo.
Dinsdag 20 juli

Kamp

Zoals onze leden al reeds door hadden, werden ze deze nacht wakker gemaakt om ‘s
nachts op dropping te gaan. Hierbij werden ze in verschillende groepjes geplaatst en
vervolgens vervoerd naar een onbekende plek. De bedoeling was om via een kaart terug
de kampplek te vinden. Na vijf km gewandeld te hebben en al de sterren te bekijken,
wachtte er chocomelk en andere lekkernijen op hen wanneer ze aankwamen op de
kampplaats. Natuurlijk kregen ze die nacht wat extra uurtjes om bij te slapen. Dat was
wel nodig aangezien we onze lidjes de laatste dagen hun slaap hadden afgepakt met
dergelijke activiteiten. In de namiddag stond er geen activiteit gepland, maar moesten
de nummers voor het kampvuur voorbereid worden. Na veel geheimdoenerij brak
eindelijk de avond aan en zongen onze leden een lied voor ons en dansten de jongens
terug op ‘Sabin und Frank’. Ik denk dat ik met zekerheid kan zeggen dat we nog nooit
zo’n goedgevuld programma hadden waarbij er zoveel werd gezongen, gedanst en
gegrapt als toen. Vervolgens werd het kampvuur aangestoken waarbij er werd
opgebleven tot vijf uur ’s ochtends.
Woensdag 21 juli

Kamp

Het einde van het kamp brak weeral aan. Na de camion in te laden en het terrein op te
ruimen werden onze lieve kids opgehaald door hun ouders om terug te keren naar huis.
Hier wil ik het bestuur en onze leden nog eens bedanken voor het onvergetelijke kamp
<3.

Jong

PLANNING
Zondag 3 oktober
Startdag
JOEPIEE, eindelijk terug KLJ. Weet maar zeker dat ik dit gemist heb
en deze activiteit is zeker de moeite waard! We gaan op stap, maar
naar waar? En wat schaft het vieruurtje? Om dit allemaal te weten
te komen dan moet je naar de activiteit komen. Want de nieuwe
leiding kijkt er ook enorm hard naar uit om jullie allemaal beter te
leren kennen. Tot dan!

Vrijdag 15 oktober
Regdeurmaart
Hier gaan we Haasdonk leren kennen langs een andere kant.
Hiervoor is het misschien slim om je goed aan te kleden (als
het een beetje frisser is) en kunnen jullie best goede
wandelschoenen aandoen want wij gaan regdeurmaarts door
de mais en over de beken. Wie zou de persoon zijn die over
de breedste beek springt? Of zoals leidster Marie vorig jaar als
eerste in de beek ligt ;)?
Zondag 31 oktober
Halloween
BOEEEE! Was je al verschoten? Het is Halloween, spreekt deze activiteit niet voor zich?
Moest je toch nog niet weten wat de activiteit zou inhouden dan zullen wij een tip geven.
Het is iets met pompoenen, verschieten en snoepjes enzo… Tot dan, als je durft.

Vrijdag 12 november
Olympische spelen
Jaja het is zover. Bij deze activiteit moeten jullie zich
langs je beste kant moeten tonen want, wie gaat er met
een gouden, zilveren en bronzen medaille gaan lopen?
Misschien is het de leiding wel? Wij hebben al zin in deze
wedstrijd! Tot dan en vergeet niet: meedoen is
belangrijker dan winnen ;).

Jong
Zondag 21 november
Dineren bij kaarslicht
Wie is er hier de beste kok in jong? Want wij gaan een chic dinertje maken
voor jullie lieve mama’s en papa’s. Jullie gaan zelf alles mogen organiseren!
Van het menu tot de tafeldekking. Heel de middag gaan jullie alles maken
en versieren en op het einde zijn jullie mama’s en papa’s welkom voor het
etentje! (Hierover komt zeker nog een mailtje.)
Vrijdag 3 december

Drive-in cinema
Deze vrijdag gaan we op ons gemakje naar een film kijken en niet
zomaar in de zetel, maar in de auto! Hoe gezellig is dit ☺. Met
een lekker snackje en drankje, dat is toch genieten!

Vrijdag 17 december
Instuif
Wat is instuif? Hier mogen jullie komen en gaan
wanneer jullie willen want jullie hebben jammer genoeg
al of bijna examens. Kom even je hoofd leegmaken op
het lokaal zodat je de komende dagen er terug in kunt
vliegen. We mogen ook Stans verjaardag niet vergeten
want jaja onze Stanneman in jarig!!! Het is dus ook een
beetje een verjaardagsfeestje hihi.
Zondag 26 december
Secret Santa
Hohoho, Merry Christmas!! Zin in een leuk en gezellig kerstfeestje? Hier gaan we allemaal
mooi opgekleed naar de KLJ en genieten we van een lekker hapje en drankje! Natuurlijk
mogen we het beste ook niet vergeten en dat zijn de pakjes! Jaja, jullie gaan niet met lege
handen naar huis. Jullie worden verwacht met een cadeautje van
ongeveer 5 euro, dit cadeautje zou zoiets moeten zijn waar
iedereen blij mee zou zijn. Hopelijk tot dan, want wie vindt
kersfeestjes nu niet leuk?
Vrijdag 14 januari
Let’s go swimming in the water
Wij gaan lekker zwemmen met jong! Jullie worden verwacht met je fiets op het
lokaal zodat we samen naar het zwembad fietsen. Vergeet jullie zwemgerief
(bikini/zwemshort en handdoek), identiteitskaart en centjes (10 euro) niet. Wie
houdt er nu niet van waterpret, waterachtbanen en glijbanen?!

Zondag 30 januari
skaatsen
Ik ben al benieuwd welke lidjes er met blauwe plekken naar huis gaan
want wij gaan schaatsen! En eerlijk gezegd ben ik ook niet de beste op
schaatsen dus waarschijnlijk ga ik ook met blauwe plekken naar huis .
Maar door te vallen leer je opstaan! Vergeet zeker jullie handschoenen
niet of we mogen niet naar binnen! Samen met je identiteitskaart en 7,5
euro voor de huur van de schaatsen en de inkom. Tot dan!!

Jong

WIST JE DATJES
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dit mijn eerste ‘wist je datjes’ zijn
Ik destijds genoeg geroast ben geweest door de leiding
Ik dit nu eindelijk kan doen bij mijn eigen leden
Liene lactose-intolerant is
We haar op de doop melk hebben laten drinken
Dit niet op haar medische fiche stond
Broederlief, Simon, hierop stond te kijken en niks zei
Alles gelukkig goed met haar was
Louise van zonnen houdt
Zij niet eindigt in een kreeft zoals ik
Anneline een goede mol is
Daan dit heeft geraden en de mol heeft gewonnen
Thimo niet van ketchup houdt
We hem daarom op de doop van oud veel ketchup hebben gegeven
Karen P heel veel alfabetmopjes heeft gemaakt
Marie hierdoor heel hard met haar ogen moest draaien
Onze jongens prima stand in kunnen zijn voor Gestapo
Wij de overstromingen van heel dicht bij gezien hebben
Het met ons gelukkig goed ging
Daan bijna nooit lacht op foto’s
Hij wel gelukkig is
Hij ook heel hard kan lopen
Er veel meisjes hem de knapste jongen vonden van jong
Thimo bijna dood was
Hij naar spoed moest
Hij zo loser van de dag werd
Hij ook graag half kapotte voetballen op zijn hoofd zet

OUD

Oud

Ken je leiding
Wie ?

Yilska Smet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bijnaam: Yils of Yilsie pilsie voor louissa fissa
Aantal jaar leiding: 6de jaar
Ik geef nu leiding aan: de grootste pubers van de klj
Naar welk land zou je graag eens op reis willen gaan: Alles behalve Dublin
Strafpicket of WC-picket: Als het mijne toer is om de wc te kuisen wc picket en anders
strafpicket ☺
Favoriete vak op school: De vakken waar de leerkracht mij er van de eerste keer door
laat !
Wat is je lievelingsfilm: Gone Girl echt een aanrader
Voor welke activiteit kom je sowieso naar de KLJ: Leefweek of koken met de leden
Aan welke groep zou je graag nog eens leiding geven: Na dit jaar ist genoeg geweest
(al mis ik sowieso mijn piepertjes wel )
Wat is je favoriete kleur: Green (want mijn favoriete drankje is ice tea green)
Als je op restaurant gaat, wat bestel ja dan het liefst: Liefst duo van kaas en
garnaalkroket maar als je met Karen P op restaurant gaat is de kans groot dat je
kaaskroketten of een steak moet nemen ☺
Aan wat heb je een grondige hekel: mensen die last minute afzeggen of te laat komen
Laatst verstuurde berichtje op mijn gsm is/ naar wie : mijn papa , ik ben om 18u33 in
Beveren
Hoe vul ik een zondagmiddag waarop er geen KLJ-activiteit is: Momenteel
bachelorproef en af en toe eens naar Yaxano zijn koers gaan kijken.
Wat weten de meeste mensen nog niet over jou : Dat ik het lelleke tussen uw bovenlip
en tandvlees niemeer heb hahahaha (geen leugen)

Oud

EVALUATIE
Zaterdag 10 juli
KAMP
6u30 Opstaaaaaaaan! Omstreeks 7u verzamelden we aan het station van Sint-Niklaas om
aan een stevige trip richting Montenau te beginnen. Onze fietstrip begon in Mol, vanaf daar
zou het nog een kleine 200km zijn naar de kampplaats. Omdat we passeerden langs Hasselt
besloten we ook nog even een kleine omweg te maken langs ‘fietsen door het water’ en
‘fietsen door de bomen’. Onderweg werden we steeds gevolgd door onze volgwagen met
daarin Julie en Nnenna, die ons ten gepaste tijd van een hapje en een drankje hebben
voorzien. Naarmate de dag vorderde kwamen we in Maastricht terecht. Onze benen
werden uitgedaagd door de vele klims die hier op onze weg lagen. Uiteindelijk kwamen we
rond 18u30 aan in Vaals en besloten we hier te overnachten. We vonden een slaapplaats in
een zaaltje boven een café (dank aan Julie en Alicia) en aten hier nog welverdiende frietjes
na onze eerste dag. Hoe kan het ook anders dan dat Emilie de frietjes regelde in de
plaatselijke frituur.. Het zit toch in haar genen denk ik
We dronken nog iets in het café
onder ons en zochten daarna allemaal onze slaapzak op om uitgerust aan dag 2 te beginnen.

Zondag 11 juli
KAMP
Na een goede nachtrust kon dag 2 van onze fietstocht beginnen. Met nog 70km op de teller
vertrokken we ook vandaag met volle moed, al vertrokken de meesten toch al met zere
benen en een zere poep. De dag begon met nog enkele stevige klims, maar nadat we deze
overwonnen hadden konden we nog zo’n 40 km de ravel volgen rechtstreeks tot aan de
kampplaats. Omstreeks 16u kwamen we toe in Montenau en kon het uitladen van de
camion beginnen. We verkenden ons terrein (dat zo’n kilometer van de kampplaats lag) en
bekeken hoe we onze tenten konden opzetten. Gelukkig konden we rekenen op hulp van
de kampbaas en mochten we zijn tractor volladen met ons gerief. Als snel stonden onze 4
patrouilles en de Amerikaanse legertent (onder leiding van Laurens
) recht en kon de
eerste avond in Montenau ingaan. We maakten nog een kampvuur, dronken nog iets met
z’n allen en zo zat dag 2 van ons kamp er alweer op.

Oud
Maandag 12 juli
KAMP
Vandaag stond er nog heel wat opbouwwerk op het programma. Zo moest er nog een
shelter gebouwd worden, werd de hudo gegraven, werd er gesjord en een wasstation
gebouwd. Ook een volleybalterrein kon niet ontbreken. De lampenkransen werden nog
opgehangen en alles werd verder ingericht en versierd om het zo gezellig mogelijk te maken.
Als laatste zetten we ook nog een grote vlaggenmast op ons terrein om te laten zien dat KLJ
Haasdonk aanwezig was
. De eerste echte activiteit van dit kamp werd ‘De BOM van de
Mol’. De leiding haalde hun inspiratie hiervoor bij het tv-programma De Mol. De leden
mochten allemaal plaatsnemen op een stoel aan tafel, maar ze wisten niet dat twee van
hen op een bomstoel zaten. Als de twee personen op de bomstoel de tafel zouden verlaten
zou de bom afgaan en was het spel verloren. Aan tafel kreeg iedereen verschillende menu’s
voorgeschoteld. Lone en Zoë zaten op de bomstoel en kregen dus normaal eten, bij de rest
werd er telkens iets pikants toegevoegd aan hun eten. Uiteindelijk bleven Lowie en Zoë als
laatste over en wonnen zij het spel! Nog een extra applausje aan Laurens voor zijn vele werk
aan het maken van de bomstoelen en de bom! Blij dat gij in
ons team zat!

Dinsdag 13 juli
KAMP
Vandaag was het begin van een aantal regenachtige dagen op kamp, maar dat kon de pret
niet bederven! Starten deden we vandaag met de Mol. We speelden een aantal rustige
spelletjes onder de shelter, en op het einde van elk spel mochten de leden stemmen op hun
‘mol’. De mol is niet lang onder de radar kunnen blijven en werd door de meesten al snel
verdacht. Het was Lowie die aan het begin van de dag een groen scherm zag verschijnen en
zo de belangrijke taak kreeg om de andere leden te mollen. In de namiddag namen de leden
het even van ons over en gaven zij leiding. Jules, Lowie, Alicia, Emilie en Filine staken deze
namiddag een laddercompetitie ineen. Het was ieder voor zich, en de persoon die zich op
het einde van de namiddag onderaan de ladder bevond werd gepanterd. Aangezien Lowie
in de voormiddag ontmanteld werd als mol, en Lone als laatste eindigde op de ladder,
werden zij de slachtoffers van de panterjacht. Beiden werden niet op tijd gevonden, met als
gevolg dat ze gebrakt werden door heel de groep. Een douche’ke achteraf bleek niet zo’n
slecht idee! Tijdens de avondactiviteit besloot de leiding de leden eens goed beet te nemen.
We startten de avond met een echte klassieker, ‘het swingpaleis’. Al wisten onze leden niet
dat dit slechts een dekmantel was voor de échte activiteit van die avond, ‘Sorry voor alles’!
Enkele maanden voor het kamp hebben wij onze leden in het oog gehouden, gevolgd,
pakketjes opgestuurd, bespied,… en dat soms wel van heel dichtbij én zonder dat ze het
door hadden. We hadden alles op beeld gelegd en lieten dit hen die avond zien, verbaasde
gezichten gegarandeerd!
Zo achtervolgden we Karen met de fiets naar school, schreven

Oud
we liefdesbrieven naar Jules, lieten we Jef zijn hond even in Zoë haar bed liggen, en nog zo
veel meer! Voor de laatste keer lidjes, … SORRY VOOR ALLES!!

Woensdag 14 juli
KAMP
Normaal gezien stond vandaag onze tweedaagse op de planning, maar omdat ze voor
vandaag opnieuw heel veel regen voorspelden, en het niet veilig zou zijn hebben we deze
moeten afgelasten. Ons tententerrein maakten we ondertussen klaar voor de vele regen
die zou vallen. We legden onze valiezen omhoog, groeven greppels en legden als ons gerief
van de grond, op paletten. Wij hebben de rest van de dag op de kampplaats gezeten en
amuseerden ons daar. In de voormiddag speelden we wat rustige spelletjes in de slaapzak,
zoals weerwolven en telefoontje. In de namiddag waagden we ons aan enkele Tiktok
dansjes en challenges. Jane vond het zelfs zo leuk dat ze zelf ook Tiktok aanmaakte. Ik heb
van horen zeggen dat ze ondertussen al verslaafd is, zoals vele van onze leden (en leiding)
. ’s Avonds keken we nog een film (de titel ontsnapt me even), al heeft niet iedereen
daar heel veel van gezien (zie foto’s voor bewijs
). De container kan dus ook perfect
dienen als cinema, zo is gebleken! Nog een chipske en een drankske en iedereen was weeral
gelukkig.

Oud
Donderdag 15 juli
KAMP
Omdat de regen ons ook vandaag nog parten speelde, hebben we ons in de voormiddag
opnieuw binnen gehouden. Vandaag was het de beurt aan Zoë, Minne, Karen en Lone om
een activiteit te voorzien. Zij staken een leuke, originele ontbijtcantus ineen! Op het einde
van de activiteit kreeg iedereen zelfs spek met eieren, honger hadden we dus zeker niet
meer. In de namiddag hadden we een activiteit geïnspireerd op de befaamde
‘Containercup’. De proeven waren net iets anders bij ons, maar de tijd was wel van groot
belang. Eén van de proeven bestond eruit zoveel mogelijk mokjes in je mond te kunnen
steken. Vasquez was de grote winnaar! Aanschouw de prachtige foto hieronder die dit
bewijst
Na bijna twee dagen binnen te zitten, besloten we om ’s avonds terug te keren
naar onze tenten. Gelukkig is alles droog gebleven en voorspelden ze voor de volgende
dagen opnieuw beter weer. We sloten de avond af met een cantus. Er zitten echt heel wat
zangtalenten onder de leden, dat hebben ze die avond nog maar eens bewezen!

Vrijdag 16 juli
KAMP
Nu de regen is weggetrokken is het tijd om buiten ons nog eens los te laten. Krijgen onze
leden al de opdrachten klaar tegen het einde van de activiteit? Met opdrachten als teken
de leiding, was de auto’s van Laurens en Jef, maak een foto met alle Venetiaans blonde
leden en dans de Jerusalema met heel de groep. Slaagden onze leden er in om alles op tijd
laar te krijgen en Laurens daar door een nieuw kapsel te bezorgen. Na de middag konden
we ons terug begeven naar onze tentjes. Waar na de regenbuien van de afgelopen dagen
grote, grote kuis moest gehouden zodat we er ’s avonds weer helemaal tegen aan konden
gaan. Om de eerste avond terug op ons terrein goed af te sluiten speelden we Among Us
in real life. Wie van de bedriegers kan tijdens het spel de meeste
spelers uitschakelen zonder opgemerkt te worden? Deze avond
hebben we kunnen vaststellen dat onze leden nog heel goed dingen
in het geniep kunnen en heel goede pokerfaces hebben.

Oud
Zaterdag 17 juli
KAMP
Welkom leiding KDX! Met zeven extra leden erbij kunnen we de dag starten met het
verkennen van het mooie Montenau aan de hand van een oriëntatieloop. De leden moesten
met behulp van walkie talkies opdrachten maken die op verschillende plaatsen in het dorp
bij de leiding lagen. Na een hete strijd en 6 opdrachten later is het team van Yariska de grote
winnaar. Wat we geleerd hebben is dat dit pasta toch niet voor iedereen makkelijk is. Deze
middag stond Het rad van verdien jullie eigen spullen terug. De leden moesten op voorhand
hun bedje, slaapzak, kussen, schoenen, knuffel, gsm en/of tandborstel afgeven. Door
spelletjes in groep te spelen en te winnen natuurlijk konden ze aan het rad draaien om zo
hun spullen terug te kunnen verdienen. Gianni was niet echt een kei in dit spel. Het zwarte
vak was zijn favoriete vakje om op te belanden, het vak waar je al je spullen terug mocht
afgeven. Als afsluiter van de dag: Het grote volleybaltoernooi . De groepen leiding oud,
leden oud, leiding KDX en de koks. Na een helse strijd en een aarts spannende finale om DE
titel die iedereen wilt, zijn de koks de grote winnaars van het tornooi.

Zondag 18 juli
KAMP
Niets is beter dan zelf je eten maken. Vandaag staat helemaal in van thema sit back and
relax. Op het gemak worden was hier de boodschap. De dag begon met een heerlijke
brunch. Na eitjes met spek, wentelteefjes, klaargemaakt op de zelfgemaakte vuren, konden
we aan onze dag beginnen. Omdat het weer vandaag zo goed mee zat zijn de
waterspelletjes bovengehaald. Van baseball met zwembadhonks tot waterballonen kapot
laten ploffen met de poepjes was het warme weer zeker vol te houden en genoten we met
volle teugen. Als middageten waren het overheerlijke croques. Met nog een paar rustige
spelletjes en al een paar voorbereidingen voor het avondeten kunnen we onze rustige
avond te gemoed. Wat stond er op de menu: mosselen met gratin patatjes, pasta pesto en
ribbekes met gevulde aardappel. Afsluiten doen we gezellig rond het kampvuur. Ene mooie
afsluiter voor een mooie dag.

Oud
Maandag 19 juli
KAMP
Uitstel is natuurlijk geen afstel. Vandaag rijden we naar onze verrassingsactiviteit van
tweedaagse. Aangekomen bij The Rock zagen we al direct wat ons te wachten stond. Voor
enkele van ons was vandaag de dag om angsten te overwinnen. De opdrachten die ons de
hoogte in brachten waren niet van de minste. Met een indrukwekkende indiobrug van 67
m, een plankjesbrug, een speleobox, een tyrolienne en free jump hebben we heel onze dag
kunnen vullen met avontuur, het verleggen van grenzen, teambuilding en vooral veel
uitdagingen. Na een dag vol avontuur en voor sommige de schrik van hun leven hadden we
wel een stevige maaltijd verdiend. Zo eindigden we onze dag in Spa op een terras in de zon
met een lekkere frisse cocktail en een lekker bordje eten.

Dinsdag 20 juli
KAMP
De allerlaatste dag is aangebroken. Na een stevig ontbijt, konden we beginnen aan het
opruimen van ons terrein. Op nog geen paar uren tijd was heel ons tentenkamp opgeruimd
en was het terug de lege wei van toen we aankwamen. Zoals elk jaar is de laatste hele dag
voorbereiden voor het kampvuur dat vanavond plaatsvindt. Met een stevige BBQ, verzorgd
door onze geweldige koks dit jaar, waren we klaar om al de prachtige dansen en liedjes te
horen van zowel leden als leiding. Door de prachtige woorden van onze leden zijn er een
paar traantjes gevloeid bij sommige, tranen van geluk weliswaar. Na veel lachen en wenen
was het tijd voor het kampvuur. Dat nog bleef branden tot in de vroege uurtjes voor
sommige.

Woensdag 21 juli
KAMP
Allerlaatste dag van een fantastisch kamp. Om 7uur ging de wekker om op te staan. Met de
overschot groenten van de barbecue van gisteren hadden de koks weer een heerlijk ontbijt
voor ons geserveerd. Als onze buikjes rond waren gegeten kon het echtte werk beginnen.
De moment waar niemand graag aan begint: de grote kuis van het gebouw en het terrein.
Na een paar uurtjes flink gekuist te hebben, kwamen de eerste mama’s en papa’s al aan om
ons terug richting het prachtige en toch wel een beetje gemiste Haasdonk te brengen. Super
bedankt voor het fantastische kamp en het fantastische jaar!!!

Oud

PLANNING
Zondag 17 oktober –
Leefweek
23 oktober
De week waar iedereen naar uitkijkt! Leefweeeeek! Na jaren vol met corona en
mondmaskers kunnen we eindelijk de leefweek terug laten doorgaan. Deze week is het de
bedoeling dat je dus leeft op de KLJ. De leiding voorziet voor jullie ontbijt, bo’kes voor het
schooleke en een driegangenmenu als avondeten! Natuurlijk wordt er deze week ook
gestudeerd en naar school gegaan. Maar dan gewoon een beetje anders, je vertrekt nu van
op het lokaal naar school en komt na school terug naar het lokaal. We sluiten deze week af
met nacht van de jeugdbeweging op vrijdag 22/10. Jullie kunnen dan nog op het lokaal
blijven slapen en zaterdag 23/10 keren jullie terug huiswaarts ☺
Voor deze week wordt er per maaltijd een bijdrage gevraagd dat nog met jullie wordt
meegedeeld deze week zelf.
Zaterdag 6 november – Feestweekend 90 jaar (+1) bestaan
Zondag 7 november
Dit jaar blaast de KLJ 90 kaarsjes (+1 corona kaarsje) uit. Dit
kunnen we niet zomaar laten voorbijgaan. Dus we
organiseren dan ook een feestweekend om al onze ouders/
ex-kljers en jullie te bedanken. Waar en wanneer jullie juist
worden verwacht wordt nog op het gepaste moment
meegedeeld!

+1

Vrijdag 12 november
Big brother is watching you
Voor iedereen die het programma big brother
heeft gezien zal wel een idee hebben wat we
vandaag gaan doen. Nee het is niet jullie 100
dagen in een huis zonder gsm’s vasthouden.
Maar wel voor 4uur muhahahah ☺ Het wordt
een knaller van een activiteit en wie weet ga jij
vanavond wel met een hoop geld naar huis!

Vrijdag 26 november
Gewestfuif
Deze vrijdag trekken we erop uit. Jullie worden dus met jullie fiets op het lokaal verwacht.
We gaan de andere gewestleden op een leuke manier leren kennen. Deze ‘fuif’ is ook altijd
met een thema. De leiding zal jullie op tijd laten weten wat het thema zal zijn dit jaar!

Oud
Vrijdag 10 december
Instuif XL
De titel verklapt al wat we vandaag gaan doen. Het is weer
een niet al te leuke periode voor jullie  Studeren en
examens maken zo gaan jullie komende dagen eruitzien en
we weten allemaal dat een perfecte pauze wonderen kan
verrichten! Dus ik zou zeggen: kom zeker is langs om te
pauzeren wij zorgen wel voor de nodige bezigheid!
Vrijdag 17 december
Antwerp here we come
Vandaag wordt een knaller van een activiteit! We trekken richting Antwerpen om te gaan
schaatsen en een beetje te kerstmarkten. We hopen dat al jullie examens dan al voorbij zijn
en we dus al de buizen kunnen vieren op de schaatsbaan. En natuurlijk zijn we ook allemaal
benieuwd naar de staatskunsten van leidster Ulrike! Ik kijk er alvast naar uit!!
Vrijdag 7 januari
Drei keuningen
Drei keuningen maar dan een beetje anders. Vandaag gene nieuwe hoed en geen moeder
die het niet mag weten. Het is de eerste activiteit van 2022 dus de drei nieuwjaar kussen
zijn nog steeds van de partij!!
Vrijdag 21 januari
3x7 tot de eerste
Karen, Laurens en Yilska zijn geen 3x7 meer maar de
dag vandaag is wel 3x7. Marthe, Ulrike en Lani
worden dit jaar 3x7. Het huisnummer van het lokaal
is 3x7 – 18 en zo kan ik nog wel even doorgaan maar
ik denk dat ik mijn punt heb gemaakt. Denk tegen
deze datum is na wat er voor u 3x7 is en dan kunnen
we bijpraten deze avond.

Oud

WIST JE DATJES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fiori en Filine niet goed zijn in op tijd komen?

De leden van oud niet zo goed zijn in de weg vinden?
Ze dit bewezen hebben op startdag?
Codes op Daan zijn gsm veranderen moeilijker is dan voorzien?
Je via Siri wel nog kan bellen als je de code niet weet?
Dag en Siri goede vrienden zijn?
Hij naar Daan belde via Siri?
Hij dus nog zelfstandig moet worden?
Al onze pubers van oud nog zelfstandig moeten worden?
Junior het woord ‘liften’ niet goed begrijpt?
Laurens toch nog de koers heeft kunnen zien?
Hij toen op het toppunt van zijn geluk zat?
Het echt slecht weer was op startdag?
Wij daar gelukkig geen last van gehad hebben?
De jonkies nog veel moeten leren voor ze op weekend OUD gaan?
Thimo geen sauzen lust?
Het thema van de doop superhelden was?
Onze kids echt goed verkleed waren?
We trots zijn op hun?
Ze hun als superhelden gedragen hebben op de doop?
Daan, Lone koos als vriendje?
Daan dus op oudere vrouwen valt?

Knutselmomentje

TIJD OM TE KNUTSELEN!
Deze Pielewuiter maken we vleermuizen voor Halloween!

Benodigdheden:
o Wc-papierrol

o
o
o
o

Zwarte verf
Penseel
Schaar
Lijm of dubbelzijdig
plakband
o Wiebeloogjes
o Zwart papier of karton
1. Knip de vorm van de vleugels uit op zwart papier
of karton

2. Verf de buitenkant van de wc-papierrollen met zwarte verf en laat ze goed
drogen.

3. Zodra de wc-papierrollen droog zijn, vouw beide kanten van de openingen
naar binnen om een klein doosje te maken.

4. Plak vervolgens de vleugels en de oogjes op de vleermuisjes met dubbelzijdig
plakband.

5. Nu kan je de vleermuis vullen met snoepjes of andere kleine geschenken en
aan de leiding geven!

Interview

KLJ HAASDONK VRAAGT HET AAN...
Elke pielewuiter interviewen we personen die een interessante
link met onze KLJ hebben. Deze keer kozen we voor onze exleiding die vorig kamp afscheid van ons namen. Wij zijn hen
enorm dankbaar voor de mooie jaren samen!

Jef Vanthillo
Wat heeft jou doen beslissen om te stoppen als leider in het
KLJ-bestuur?
Na 4 jaar leiding te hebben gegeven met een super toffe
leidingsgroep voelde ik dat het tijd was om te stoppen. Mijn
laatste kamp was het beste kamp dat ik persoonlijk al had
meegemaakt en dat was dus ook een hoogtepunt om bij te
stoppen. Al de ervaring die ik heb opgedaan als leiding en
hoofdleider kan en zal ik zeker in de nabije toekomst gebruiken. De extra tijd die nu vrijkomt
door het wegvallen van de KLJ wordt zeker meer dan nuttig besteed. Natuurlijk zijn ze nog
niet van me af op de KLJ en zal ik er vast en zeker nog meerdere keren binnenspringen.
Julie De Burggrave
Welk moment in jouw carrière als bestuurslid beschouw jij als je persoonlijke hoogtepunt?
Dan moet ik Kamp 2020 in Vellereux zeggen! Dit was voor mij echt eentje om nooit te
vergeten. We waren met een redelijk compacte groep leden in oud, maar we vonden dit
allen net heel gezellig en plezant en vormden hierdoor één hechte groep. Doordat ons
terrein wat verder lag dan het gebouw, hadden we er de opportuniteit uitgehaald om een
volledig ‘eigen dorpje’ te bouwen genaamd ‘The Village’. Als kers op de taart konden we ook
elke ochtend genieten van een prachtig uitzicht en van een prachtige zonsondergang elke
avond. Onze Village voelde als thuiskomen na een dagje eropuit ;) Last but not least heb ik
toen ook een ongelofelijke band gecreëerd met mijn leidingsploeg, die nooit of te nooit
meer zal verdwijnen! Xxx
Nnenna Onuhurironye
Stel: Je wordt gevraagd nog 1 jaar leiding te geven aan een leeftijdsgroep naar keuze.
Welke groep zou je dan kiezen en waarom?
Ik zou voor nog een jaar oud gaan. Oud is een geweldige groep waar je veel spectaculaire
activiteiten meedoen. Vorig jaar was nog een Corona jaar dus met veel beperkingen voor de
+16 groep. Waardoor het weekend waar iedereen altijd naar uitkijkt niet door is kunnen
gaan en natuurlijk veel van de leuke activiteiten die gepland waren ook in het water zijn
gevallen. Dus nog 1 jaar leidinggeven moest het mij gevraagd worden? Zeker en vast nog een
jaar oud om de verloren tijd in te halen van de afgelopen 2 jaar die we verloren zijn door
Corona.

Interview
Lander Stuer
In het bestuur van onze KLJ zitten vraagt veel energie en tijd. Hoe ga je deze vrijgekomen
energie/tijd benutten in de toekomst?
De klj heeft me zeer veel mooie jaren gegeven in men leven, maar de zes laatste als leiding
waren zonder twijfel de mooiste. Het was een genot om met de kdx onnozel te doen en om
met de leden van jong de weg naar oud te vinden en ze leerden me zelfs beter jongleren met
de voetbal! Uiteraard ga ik deze ervaringen missen en gaat er nu plots wel wat extra tijd
vrijkomen. In eerste plaats gaat er met de komst van onze gloednieuwe Jaguar Land Rover
concessie extra werk en nieuwe uitdagingen aankomen, waar ik zeer graag mijn steen(tje)
wil bijdragen en niet alleen de grootste maar ook de beste concessie te worden! Ook buiten
men werk zou ik misschien nog meer met auto’s bezig willen zijn, waar nu wel tijd voor zou
zijn. Mijn zondagen zullen dan weer vooral met voetbal gevuld zijn, dan spelen we met de
Poco Loco in de voormiddag match, met achteraf een fris pintje om over de match na te
kaarten. Ook in de week zal het af en toe voetballen zijn, maar dan bij de zaalploeg van Poco
Loco. Kortom genoeg leuke dingen om naar uit te kijken, maar uiteraard blijft de KLJ in men
hart zitten en zullen de evenementen sowieso een persoon rijker zijn!
Stephanie De Burggrave
Wat zou je het huidig bestuur nog willen adviseren?
Heel simpel; geniet ervan. Doorheen de jaren kan het vaak heel druk en stresserend zijn met
alle evenementen, vergaderingen, opruimdagen,… die erbij komen kijken. Maar als ik nu op
mijn KLJ-carrière terugkijk heb ik op die dagen wel de mooiste momenten beleefd en vooral
vrienden voor het leven gemaakt. Ook het komende jaar zal een enorm druk jaar voor jullie
worden met het 90+1-jarig bestaan en het sportfeest in het verschiet, maar jullie gaan dat
ongetwijfeld heel goed doen. Heb ook zeker geen schrik om hulp of raad te vragen aan exklj, die staan altijd te springen om jullie te helpen. Good luck vrienden en geniet ervan!
Jane Colaes
In welke mate hebben al die jaren als bestuurslid jouw persoonlijkheid mee gevormd? Wat
heb je ervan bijgeleerd?
Je persoonlijkheid wordt enorm gevormd tijdens je puberjaren, de impact van een
jeugdbeweging mag hierin niet onderschat worden. Ik werd leidster op mijn 16 en ik werd
een jaar later kassier - of financieel directeur zoals ik het zelf noemde - en werd ‘verplicht’
om met sommen geld om te gaan die ik tot hiervoor enkel bij monopoly tegenkwam. De
jeugdbeweging kan echt als leerschool gezien worden. Je leert onder andere samenwerken
en vertrouwen op anderen. Je leert in discussie gaan , compromissen sluiten en je grenzen
verleggen. Ik denk dat de jaren mij gemoedelijker hebben gemaakt, in zowel mijn denken als
mijn ongefilterde mond. Wat ik als persoonlijke grote meerwaarde zie, is het leren
organiseren van evenementen/ kamp / weekends/… . Met alle bijhorende ups-and-downs.
Gaat er iets niet zoals gepland, kijk je naar creatieve oplossingen. Goed dat je als
jeugdbeweging een breed netwerk hebt waar je op kan rekenen! En mijn favoriete iets is het
bijhorende draaiboek dat ik dan opstelde om alles in te noteren en het volgend jaar nóg
beter te doen.

Kidscorner

Kidscorner
Binaire puzzel
In elk hokje moet een nul of een één komen te staan. Er mogen nooit meer dan 2 nullen of 2
enen naast elkaar staan. Elke rij en elke kolom moet evenveel nullen als enen bevatten. Er
mogen geen twee rijen en kolommen exact hetzelfde zijn.

Woordenzoeker
Vind jij in dit doolhof van letters alle KLJ-woorden terug?

Kidscorner
Voor de kleinsten onder ons
De herfst is in ons land! Het seizoen van kastanjes rapen, paddenstoelen en veel
verschillende kleurtjes in de natuur. Helaas is deze tekening nog zwart-wit, help jij hem mee
in te kleuren?

Droedels
Een droedel is een raadsel en een woordspel waarbij alleen letters gebruikt worden en
waarbij de onderlinge positie dikwijls van belang is. Kan jij achterhalen welke woorden
verborgen zitten in onderstaande droedels?

Kidscorner
Voor de slimmeriken onder ons
Op het einde van de 19e eeuw ontwierp Einstein het volgende raadsel. Hij beweerde dat in
die periode slecht 2% van de wereldbevolking in staat was om dit raadsel te kunnen
oplossen. Vandaag de dag ligt dit percentage waarschijnlijk een beetje hoger, maar het
raadsel blijft nog steeds een harde noot om te kraken! Durf jij hem aan?
“Er zijn vijf huizen in vijf verschillende kleuren. In ieder huis woont iemand met een
verschillende nationaliteit. De vijf personen drinken ieder iets verschillend, hebben allen
aan andere job en hebben ieder een verschillend huisdier.
Een iemand heeft een vis. De vraag is: wie?”
Aanwijzingen:
• De Brit woont in het rode huis.
• De Zweed heeft honden als huisdier.
• De Deen drinkt thee.
• Het groene huis staat naast en links van het witte huis.
• De eigenaar van het groene huis drinkt koffie.
• De man die in De Veehandel werkt, houdt vogels.
• De eigenaar van het gele huis werkt in Het Krokantje.
• De man die in het middelste huis woont drinkt melk.
• De Noor woont in het eerste huis.
• De man die in De Spar werkt, woont naast degene die katten heeft.
• De man die een paard heeft woont naast degene die bij Het Krokantje werkt.
• De persoon die in de Gazetshop werkt, drinkt bier.
• De Duitser werkt bij De Burggrave.
• De Noor woont naast het blauwe huis.
De man die in De Spar werkt, heeft een buurman die water drinkt.

Uit de oude doos

