Voorwoord
Lieve lezers van deze pielewuiter,
Wat zijn we blij dat we de afgelopen weken weer de activiteiten voor al onze groepen konden
hernemen! Want ook al zijn we opgedeeld in bubbels en worden onze lachende gezichten
vermomd door een mondmasker, niets gaat boven eens goed ravotten op ons KLJ lokaal!
Langzaam maar zeker komt ook 11 juli 2021 eraan geslopen, de dag waarop de meest
fantastische periode van het jaar zich aankondigt: Het KLJ-kamp! In deze pielewuiter krijgen
jullie hierover alvast wat meer informatie.
Vooraleer het echter zover is, kan je je alvast opwarmen aan dit zotte KLJ-boekje. Het staat
weer bol van leuke verslagen van de afgelopen activiteiten, zotte foto’s, een receptje om
duimen en vingers bij af te likken en nog veel meer! Bovendien staat deze editie van de
pielewuiter ook een beetje in het teken van het 90-jarig bestaan van onze jeugdbeweging.
Daarom nemen we jullie graag mee op een nostalgische trip naar het KLJ Haasdonk uit de jaren
’70, met oud KLJ’er Gilbert Cant als gids. Eveneens diepten we enkele foto’s op uit het verleden
in onze nieuwe rubriek ‘De ouwe doos’. Graag hadden we jullie ook wat meer duiding gegeven
over ons nieuwe project ‘KLJ Ostdonk ondersteunt’, waarmee we hopen te bereiken dat ook
gezinnen met minder financiële slagkracht hun kinderen kunnen laten genieten van ons jeugdig
enthousiasme en toetreden tot onze grote KLJ familie. Meer dan genoeg pagina’s dus om
eventuele coronaverveling enkele uren te doen verdrijven!
We wensen jullie veel leesplezier,
Dikke knuffels en zoentjes voor onze kapoentjes xxx

De Pielewuiter schrijvers (Lani, Linus, Billie, Hebe, Lien, Laurens & Julie)
De redactieraad (Jane, Karen en Ben)
En al de andere leiders/leidsters van KLJ Haasdonk!

Kalender

MEI
1

2

3

4

5

6

7

8
Aske 10!

9

10
Leani 10!
Jinne 8!

11
Laura R 11!

12

13

14

15

16

17
Aïcha 17!

18

19

20
Jinte 11!

21

22

23

24

25

26
Julie B 10!
Colette 10!

27

28
Louise DM 10!
Karen V 17!

29
Cis 10!

30
Alicia 17!

31

JUNI
1
Robbe 10!

2
Lore Anné
14!

3
Mats 8!
Thibault 8!

4
Pieter 11!

5

6

7
Aline 8!

8

9

10

11
Senne 10!
Arthur 13!

12

13
Jules 18!

14

15

16

17

18

19
Simon DR 12!
Frauke 12!

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
Wesley 23!

Ostdonks woord van de maand

Ostdonks woord van de maand!
Seuvelen
Betekenis:
Een persoon die niet zo snugger/uitbundig is.

-

Vb:
Dieje seuvelen heeft vorige week naft in zijnen dieselauto gekapt.
Amai, dieje keirel waarmee ik gisteren iets zin goan dreenken da was nogal ne seuvelen.

KAMP 2021 TE MONTENAU
Jihaaaaa! Hét hoogtepunt van het jaar, het KLJ-kamp komt er weer aan. Hierbij reeds alle info
in een notendop, een officiële uitnodiging volgt nog.
Kadeekes gaat op kamp van 11-16 juli. Piep en jong gaan van 11-21 juli. Oud fietst (onder
voorbehoud van de maatregelen) het volledige traject en vertrekt dus een dagje vroeger: 1021 juli.
Zoals gewoonlijk kunnen jullie de bagage afzetten op 10 juli, die wordt dan ingeladen in de
camion. De fietsen van jong worden mee ingeladen.
Wij volgen de covid-maatregelen mee op, afhankelijk van deze maatregelen kunnen wij
concretere info meedelen met jullie. Wat we wel al met zekerheid kunnen zeggen, is dat het
weer een knaller wordt!

ZOMER 2021
Wij hopen, net zoals jullie, op een top-zomer. Wij wachten vol ongeduld de nieuwe
maatregelen af om knopen door te hakken over onze zomerbar/kermisweek. Deze vindt plaats
van 20-25 augustus. Door het succes van onze moederdagontbijten vorig jaar, hebben we
besloten hier een jaarlijkse traditie van te maken. Dus op zondag 15 augustus kan je je ontbijt
bij ons bestellen!

Pielewuiterverdeling

Wijkverdeling
Hieronder vindt u de wijkverdeling terug van deze Pielewuiter, zo kan u steeds terecht bij de
juiste persoon indien nodig! Deze lijst wordt telkens up-to-date gemaakt.
Ben Van Hoey
Billie Verhagen
Fien Verhulst
Hebe Stuer
Jane Colaes
Jef Vanthillo
Julie De Burggrave
Karen Palet
Lander Stuer
Lani Van Hoyweghen
Laurens Van de Vyver
Lien Van Raemdonck
Linus Stuer
Louise Van de Vyver
Marie Vanthillo
Marthe Van
Raemdonck
Nnenna Onuhurironye
Nona De Ridder
Rik Boeckling
Ruben Smet
Stephanie De
Burggrave
Ulrike Van Hoey
Yariska Smet
Yilska Smet

Amalia, Florian & Frauke Troubleyn, Marie & Louise Van Der
Vreken, Elise & Ulrike Hoey
Julie & Aline Beck, Leani Boons, Amelie & Louise De Keersmaeker,
Aicha El Aissati, Florian & Mikael Oellibrandt, Jolien & Lowie Pijl,
Emma Van Driessche, Siets Weyn, Dag Verhagen
Anais & Lara Buytaert, Anna & Paulien Van Herreweghe, Jade &
Jinne Van Puymbroeck, Daan & Stan Verhulst
Briek en Elle Bonte
Lander en Stale Adriaenssens, Devon & Liam Marin, Wesley & Yani
Smet, Elyn Stuer, Lieke Van Vaerenbergh, Tessa Verhulst
Lore Apers, Zoê Du Bois, Lena & Jules Van Gysel, Lotte Vermeulen
Jens Hulstaert, Nora Poppe, Karen Vasquez
Lennert Robert
Angelo Cool, Dries Truyman, Luc Junior Van De Ven, Justine Van
Osselaer
Lou & Miel Cool, Lazio Steenssens
Louise De Corte, Steffen, Filine & Fiori Verhofstede
Eline & Sara De Decker, Edmond, Julia & Marie-Anais Seminck
Faes , Bjorn Van Eynde, Briek Verhulst
Minne Stuer, Seppe & Robbe Zaman , Julie Van Kemseke, Bloeme
De Gendt
Dries en Nel De Gendt, Josephien, Lieselot & Pieter
Schoenmaecers, Lune, Jinthe & Aske Van Poeck , Simon & Liene
Verhelst, Liam Verlaeckt
Leon Aerts, Ward Apers, Joris De Keersmaeker, Linde & Ruben De
Smet, Arthur, Colette & Helena Goossens, Nina De Westelinck,
Madoxx Vercauteren
Alen & Semmi Dzaferouic, Alexandra & Eleonora Geerts, Jorben &
Jintse Vandermeulen, Stan Van Laere
Jorre, Ferre & Aaron Maes, Ferre & Rune Verbeeck
Mats Foubert, Lander & Lotte Naert, Lola Van Dam, Jeff Van
Steelandt
Lore Anné, Fleur De Koster-Duerinck, Louise & Marie De Munck,
Laura & Jonathan Van Esbroeck, Amber Willems
Kobe Daelman, Joppe De Roeck, Senne & Lander Lefebure, Fenne
Pierssens, Familie Smet, Mare Smet, Jules Van Der Vreken , Cis &
Lisse Verhulst, Lotte Van Bogaert, Finn Van den Bosch
Siebe Blommaert, Zoë Roosens, Eline & Fleur Stuer, Celle
Steenssens
Renske Stuer, Tijl Van Poppel
Thibault Mortier, Jules Oste
Laura & Calogero Romano, Yaxano Smet, Gaëlle Vercauteren

KLJ- horoscoop

De KLJ-horoscoop
Ram
21 maart-19 april

Stier
20 april- 20 mei

Je bent blij dat er versoepelingen voor de deur staan.
Eens naar een pretpark gaan is waar je al weken naar
verlangt.
En dat je met meer buiten kan sporten!
TIP: vergeet je mondmasker niet te dragen wanneer
noodzakelijk.

De lockdown begint de spuigaten uit te lopen,
Gelukkig kreeg jij nog goed nieuws vorige maand.
Trek je op aan dat goede nieuws en alles komt goed.
TIP: probeer eens een mondmasker met een gekke kleur.

Tweeling
21 mei- 20 juni

Kreeft
21 juni- 22 juli

Je bent op het einde gekomen van je favoriete serie.
Maar er liggen al een hoop nieuwe series op jou te
wachten, niet getreurd!
TIP: Ga ‘s ochtends eens joggen, zoals ze zeggen; een
gezonde geest in een gezond lichaam

De veranderingen in je leven lijken nu heel grote stappen.
Maar later ga je blij zijn dat je deze stappen hebt
ondernomen.
Geef niet op.
TIP: Neem eens de fiets ipv de bus

Leeuw
23 juli- 23 augustus

Maagd
24 augustus- 22 september

Je hebt de laatste tijd veel geluk.
Het lijkt wel of alles vanzelf gaat deze dagen.
Geniet van dit geluk want onheil schuilt achter het hoekje.
TIP: Het is het moment om op de lotto te spelen met al je
geluk!

Jouw humeur is zoals het weer.
Heel wisselvallig,
Geniet van alle zonnige dagen, de regendagen zullen ook
wel snel overgaan.
TIP: vergeet zeker de paraplu niet op die regendagen.

Weegschaal
23 september- 22 oktober

Schorpioen
23 oktober- 21 november

Je hebt tegenwoordig weer veel aan je hoofd.
Probeer je hoofd vaak genoeg leeg te maken,
En focus je op de belangrijke dingen.
TIP: luister niet naar wat andere je opleggen.

Een nieuwe uitdaging is op je pad gekomen,
die een beetje griezelig lijkt op dit moment.
Maar er gaan nog leuke verrassingen aankomen!
TIP: hou je ogen open voor onverwachte wendingen.

Boogschutter
24 november – 21 december

Steenbok
22 december- 19 januari

Er komt binnenkort iemand op je pad,
Zet je hart open voor iets nieuws!
Je verdient dit dubbel en dik.
TIP: maak je niet te veel zorgen over wat andere van je
denken.

Je koppige persoonlijkheid maakt het je de laatste dagen
zeer lastig.
Probeer je af en toe eens te verplaatsen in het standpunt
van iemand anders.
Zo kan je in dialoog gaan.
TIP: hou eens een gezellige filmavond met je gezin.

Waterman
20 januari- 19 februari

Vissen
20 februari- 20 maart

Jij bent niet zo blij met het feit dat het uur verzet werd,
Heel je bioritme is in de war nu.
Maar dit komt wel weer terug in orde.
TIP: laat je niet kleinkrijgen door je ochtendhumeur

Mei wordt jouw maand,
Er gaat vanalles op je pad komen dat je niet verwacht.
Sta ervoor open en geniet!
TIP: je hoeft niet steeds nieuwe schoenen te kopen.

KADEEKES

Kadeekes

KEN JE LEIDING
§
§
§
§

Naam? Linus
Bijnaam? Poetjen, 𝝅nus
Aantal jaar in de KLJ? 13
Aantal jaar leiding? Mijn driede jaar

Favoriete frituursnack? Cheeseburger me warme curry
Oogje op? λ (-mda) + 𝝂 (-u) + 𝝃 (-x)
Favoriete tv programma? De mol
Favoriete schijfke? Drie witte duiven “koeroekoeroekoeroe”
Wat zou je doen met 10 miljoen? Nen dikke range kopen
Schoenmaat? 48
Favoriet KLJ spelletje? Tijdbom lopen
Favoriet KLJ vriendje of vriendinnetje? Djiany
Iets wat je nog niet over me wist? Dat ik vroeger trompet heb gespeeld
Laatst verstuurde bericht op mijn telefoon is/ naar wie? Een berichtje
naar Minne dat ik 25 fishsticks wou eten
§ Altijd wc papier uit je broek of nooit je tanden poetsen? Papier uit mijn
broek
§ Altijd met de fiets of altijd met de auto? Met de velo
§ Je hebt maar drie uur slaap nodig per nacht of een keer gratis naar de
maan reizen? Drie uur slaap nodig hebben
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Kadeekes

KEN JE LEIDING
§
§
§
§

Naam? Lani
Bijnaam? Landy
Aantal jaar in de KLJ? 7 jaar
Aantal jaar leiding? 1ste jaar

Favoriete frituursnack? Bicky burger
Oogje op? Moet je zelf maar proberen achter te komen ;))
Favoriete tv programma? De mol
Favoriete schijfke? Friday!
Wat zou je doen met 10 miljoen? Een dikke villa kopen
Schoenmaat? 36
Favoriet KLJ spelletje? Dode vis
Favoriet KLJ vriendje of vriendinnetje? Louisa Fissa
Iets wat je nog niet over me wist? Ik knijp graag puisten uit :p
Laatst verstuurde bericht op mijn telefoon is/ naar wie? Naar papa om te
vragen waar mijn paascadeau bleef
§ Altijd wc papier uit je broek of nooit je tanden poetsen? WC papier uit
mijn broek
§ Altijd met de fiets of altijd met de auto? Met de auto
§ Je hebt maar drie uur slaap nodig per nacht of een keer gratis naar de
maan reizen? Gratis naar de maan
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Kadeekes

EVALUATIE
Zondag 10 januari

Drive-in cinema

Samen gezellig een filmpje kijken en dat in onze
zelfgemaakte auto. Hier hebben we toch wat
creatievelingen kunnen spotten. Sommige waren
voorzien van een grote auto, waardoor ze er niet alleen
in zaten. Gelukkig zijn er geen kadees in slaap gevallen
want dit zou nogal gevaarlijk geweest zijn achter het
stuur eh :) Ook hadden we
lekkere snackjes voorzien
die er bij jullie zeker
ingingen.

Zondag 24 januari

Bosspel

De bossen van Ostonk, hier hebben we ons vandaag helemaal kunnen laten gaan. We
begonnen met het bouwen van twee kampen waarin jullie een grote tekening moesten
inkleuren. Er was wel een probleempje… jullie hadden geen stiften :o . Daarom hebben jullie
heel het bos doorzocht om de leiding te vinden en spelletjes te winnen zodat jullie de
tekening mooi konden inkleuren. Zo gingen we terug naar het lokaal met twee prachtige
tekeningen.

Kadeekes
Zondag 31 januari

Cupcakes!

We kregen te horen dat onze activiteit niet mocht doorgaan "
$Dit vonden we heel jammer
#
dus kwamen we met het SUPER idee om cupcakes te maken. We brachten deze allemaal aan
huis, zodat jullie deze mooi konden versieren. Al snel zagen we hier enkele toptalenten
tussen zitten, bij andere was het al op voordat ze deze konden versieren (fretzakken!!!)
Hieronder vinden jullie enkele prachtige voorbeeldjes.

Zondag 14 februari

Cupido schiet raak

Voor deze activiteit hadden de weergoden ons voorzien van een laagje sneeuw. Dit konden
we goed gebruiken om leuke spelletjes te spelen. Met elk spelletje dat de KDX wonnen,
konden ze 1 van onze poppen aankleden. Op het einde van de activiteit waren alle poppen
goed aangekleed en klaar om mee te gaan sleeën op het Fort. Daar hebben we kunnen
genieten van het mooie weer en de steile berg.

Kadeekes
Zondag 28 februari

Het zintuigenspel

Van pleintje naar pleintje trokken we vandaag heel Haasdonk city door. Hierbij hoopten we
dat de zintuigen van onze lidjes goed getraind waren, want dit kon goed van pas komen. Al
merkten we snel dat dit bij sommige niet het geval was, zoals bij Emma en Zoë. Zij mochten
als eerste hun handen niet meer gebruiken, doordat ze een spelletje verloren. Maar hierdoor
lieten ze zich niet kennen en wonnen ze al snel het volgende spelletje.

Zondag 14 maart

Ruige spelen

Deze zondag was niet weggelegd voor kadeekes die niet graag vuil worden. De bedoeling was
om om ter vuilst naar huis te gaan. (Sorry naar de oudertjes) Zelfs de leiding was zo vuil dat
ze thuis niet binnen mochten. Dit deden we aan de hand van ruige spelletjes zoals kruipen
onder benen met een douche van verf ;)) Maar ook de eitjes werden deze activiteit niet
gemist. Hiermee speelden we tikkertje, waarbij geen enkele kadee meer kon ontsnappen aan
de tikker.

Kadeekes
Zondag 28 maart

The voice kids

Vandaag hebben we met de kadeekes, ons mooiste zangtalent
laten horen aan heel Ostdonk. We trokken naar het
voetbalplein via een bos dat we omgetoverd hadden naar een
groot muziekbos. Aan de hand van rebussen moesten de kids
liedjes zingen. Hier bleken toch wat slimmeriken tussen te
zitten, want aan het einde van de dag werden alle liedjes
luidkeels meegezongen. %
( Bij elk liedje speelden we een
'
&
toepasselijk spelletje zoals bij het
liedje
10.000
luchtballonen
speelden we tikkertje ballon.
Hierbij waren Stan en Joppe de
grote winnaars.

Zondag 11 april

Het chipsspel

Wat een gekke zondag! De leiding van de kadeekes waren
vandaag allemaal ontvoerd door het grote chipsmonster. Maar
niet getreurd, ze werden opgewacht door Laurens, Jef, Jane,
Nnenna, Karen, Zoë en Elise. We verdeelden de 30 kadeetjes in
drie groepen en speelden zo spelletjes rond het lokaal. Op de
beton voor het lokaal speelden we tussen 4 vuren, Anaïs bleek
een wondertalent en mocht dan ook kapitein zijn. Finn speelde
dit spel liever met zijn handen in zijn zakken. Ook beertje slaapt
bleek een topper. De laatste der Mohikanen blijkt een perfect
social distance spelletje te zijn, zo konden we dit toch nog samen
apart spelen. Na het vier uurtje ging ieder groepje apart naar
boven voor het grote chipsspel. Zo moesten de leden zich
zodanig goed verkleden dat de leiding hen niet herkende en zo lang ze niet herkend werden
mochten ze chipjes blijven eten. Dat viel letterlijk en figuurlijk goed in de smaak.

Kadeekes

PLANNING
Zondag 25 april

Gi-Ga Game

Deze activiteit zien we alles in het groot. Speel je graag
gezelschapsspelletjes, dan is deze activiteit zeker iets voor jou. Je
kan je alvast thuis voorbereiden door mikado te spelen met
sjorbalken. Vraag zeker de voetbalschoenen van je papa zodat je
kan winnen met reuzenvoetbal.
PS: De grootste schoenmaat wint (groter dan die van Linus à krijg
je een lekker snackje)

Zondag 9 mei

Mama’s aan de top!

Vandaag zal alles rond het thema Moederdag draaien.
Wat we gaan doen, is zowel voor jullie als jullie liefste
mama’s nog een verrassing. Als je dit dus wilt weten,
zal je dus eens een kijkje moeten komen nemen bij ons.
We verklappen alvast dat je je creativiteit hier snel in
kwijt zal kunnen.

Zondag 23 mei

Het ster

Kadeekes

Het ster, dat zijn we dit jaar zeker niet vergeten! Een dag om je goed te kunnen uitleven in
de speeltuinen en spelletjes te spelen met z’n allen. Dat klinkt toch tof?
OPGELET! Wij vragen om allemaal €1 mee te
brengen, alsook een eigen drankje. Wij voorzien zelf
een lekker tussendoortje voor jullie. We spreken
rechtstreeks af aan de ingang van de Vossekotstraat
om 14u, om 17u30 mogen jullie de uitgetelde
kadeetjes terug komen ophalen.

Zondag 20 juni

Reis rond de wereld

Van Afrika tot in Amerika, mag je voor deze activiteit wel letterlijk nemen. We gaan op
ontdekking in verschillende landen. Wat je alvast
kan verwachten is een dag vol spelletjes en plezier,
dit valt dus zeker niet te missen!

Kadeekes

WIST JE DATJES
- we ons rot geamuseerd hebben de voorbije maanden
- jullie super goed meespeelden met alle spelletjes
- we met kadeekes een eigen drive-in cinema gemaakt hebben
- jullie allemaal kunstenaars zijn
- Bloeme, Lotte en Julia zelfs zo’n grote doos hadden dat ze er met drie in pasten
- we de dik trom hebben gekeken
- Gianni heel de film lang geslapen heeft
- je niets meer kon horen van de film omdat hij zo luid aan het snurken was
- we nooit meer kunnen verdwalen in Haasdonk
- dit komt doordat we alle speelpleintjes van haasdonk hebben bezocht
- Briek Verhulst als eerste van boven op de bol van het klimrek is geraakt
- hij wel een heel klein beetje hoogtevrees had
- hij het toch heeft overwonnen
- we een super mega vet graaf bosspel gespeeld hebben waarbij jullie een super mooie tekening
moesten maken
- het de dag ervoor had gesneeuwd
- er een klein laagje sneeuw lag in het bos
- het wel zeer koud was en iedereen kwam zeggen dat zijn voeten bevroren waren
- we toen wel een groot probleem hadden…
- een van onze lidjes veranderd was in een ijsblok
- dit Edmond was
- we hem hebben laten ontdooien met een fleeceke over zijn hoofd
- hij daarna gelukkig terug kon meespelen
- we jammer genoeg ook slecht nieuws kregen
- we begin februari geen activiteiten meer mochten geven
- we dit zo jammer vonden dat we allemaal cupcakes gebakken hebben en deze aan jullie deur
hebben gezet
- Jullie ze super mooi hebben versierd
- een maand na het bosspel terug super veel sneeuw was gevallen
- we toen in groepjes van 10 naar het fort van Haasdonk zijn gewandeld
- we met sleeën van de berg zijn gesleed
- er een paar keer een dikke botsing was
- Mikael omver was gesleed
- hij gelukkig sterk genoeg was en na 5min weer kon verder ravotten
- iedereen suuuuper vuil was na ruige spelen
- jullie door verf en modder hebben gekropen
- de leiding ook soms meespeelde en even vuil was als jullie
- Gianni en Linus met hond en been meespeelden
- Linus uiteraard gewonnen was
- ik nog een super leuk weetje heb over de leiding
- dit zeer uitzonderlijk is
- iedereen van de leiding van kadeekes vroeger nog samen in de kadeekes heeft gezeten net
als jullie
- Fien toen haar eerste jaar in de KLJ zat
- Gianni en Linus in het tweede jaar zaten
- Louise, Lani, Yariska en Marthe toen in hun derde jaar kadeekes zaten

PIEP

Piep

Ken je leiding
§
§
§
§

Naam? Billie
Bijnaam? Bollie maar…. mijn lidjes noemen me ook wel Billie Eilish :p
Aantal jaar in de KLJ? +/- 2.190 dagen
Aantal jaar leiding? 2 jaar

§
§
§
§
§

Favoriete frituursnack? bi ba bitterballeeeeuuu
Oogje op? Wie zal het weten hoe hij zou heten ?
Favoriete tv programma? Big Brother (is watching you :o )
Favoriete schijfke? Riptide – Vance Joy ♬♬♬
Wat zou je doen met 10 miljoen? 963253005358 Zalando-pakketjes bestellen, genieten,
schenken aan een goed doel, reizen, ….. wat een droom seg!
Schoenmaat? 37!! (sssst eigenlijk heb ik de minivoetjes van maat 36 :p)
Favoriet KLJ spelletje? Sowiesoooo baseball !!!
Favoriet KLJ vriendje of vriendinnetje? Smartie van KDX <3
Iets wat je nog niet over me wist? Ik word misschien wel de nieuwe Klaasje van de K3’tjes
(mopjeeuuu ik kan niet zingen)
Laatst verstuurde bericht op mijn telefoon is/ naar wie? Naar mijn broer: “Broerieee de wifi
valt weer uit, fiks het grrr”
Altijd wc papier uit je broek of nooit je tanden poetsen? Eikebah uw tanden nooit poetsen,
hoe vies is dat??? Doe mij maar de wc papier uit mijn broek.
Altijd met de fiets of altijd met de auto? Altijd auto, lekker waaaaarm!
Je hebt maar drie uur slaap nodig per nacht of een keer gratis naar de maan reizen? Geen
twijfel, drie uur slaap zou perfect zijn om nog meer gekke dingen te beleven!

§
§
§
§
§
§
§
§

Piep

Ken je leiding
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Naam? Hebe
Bijnaam? Habe (al noemen sommige piepers mij ook Nona, Billie of
Yilska xp)
Aantal jaar in de KLJ? Vanaf mijn 6 jaar, dus al heeeeeel lang
Aantal jaar leiding? 126227808 seconden (begin maar al uit te
rekenen)

Favoriete frituursnack? Bickey cheese (zoals alle Stuerkes)
Oogje op? Geheim, maar je kan het altijd eens vragen aan de piepers (want die zijn altijd op
de hoogte van de laatste nieuwtjes)
Favoriete tv programma? De Mol
Favoriete schijfke? Hey, Soul Sister
Wat zou je doen met 10 miljoen? Nog een paar verdiepen op ons lokaal zetten, op reis gaan,
1828838449 nieuwe kleren kopen,…
Schoenmaat? 41
Favoriet KLJ spelletje? Tijdbomlopen (als er niets gebroken wordt tenminste)
Favoriet KLJ vriendje of vriendinnetje? Allemaal <3
Iets wat je nog niet over me wist? Ik kan een bloemetje maken met mijn tong (ik beloof dat ik
het zal tonen na corona aka als de leiding geen mondmasker meer moet dragen)
Laatst verstuurde bericht op mijn telefoon is/ naar wie? Voor mij een weet, voor jou een vraag
Altijd wc papier uit je broek of nooit je tanden poetsen? Altijd wc papier uit mijn broek (anders
gaat mijn tandarts niet zo blij zijn denk ik)
Altijd met de fiets of altijd met de auto? Altijd met de auto duuuuh
Je hebt maar drie uur slaap nodig per nacht of een keer gratis naar de maan reizen? 3u slaap
nodig, dan vind ik het niet erg als de piepers op kamp zo vroeg wakker zijn ;))

Piep

EVALUATIE
Vrijdag 8 januari

Popcorntime

Deze avond werd ons lokaal omgetoverd tot een mega grote
cinema met zetels, duizend kussens op de grond en alle lakens
uit Emma haar bed! Zo konden 36 piepers genieten van de film.
Het was een spannende strijd tussen de film Sing en de
Boskampi’s. Na een democratische stemming werd Boskampi’s
de winnaar. Het was een coole film en af en toe een beetje te
spannend voor onze kleine piepers. Zelf onze stoere Assie was
soms bang, heb ik van horen zeggen :))
Zondag 24 januari

Vossen in de bossen

Vandaag zijn we gaan ‘vossen in de bossen’. Niet zoals
gewoonlijk in de bossen van Haasdonk, maar nu eens op
verplaatsing naar Hof Ter Saksen met de fiets. De leden
werden hier verdeeld in 2 groepen met elks een eigen
vlag. Het was de bedoeling dat beide groepen hun vlag
(zeer) goed verstopten, zodat het andere team hem niet
direct zag liggen. Voordat men in het kamp mocht zoeken
naar de vlag, moesten de leden om een kaartje bij Nona
& Yilska. Als ze een kaartje in hun bezit hadden en het
kamp betraden, kon de zoektocht beginnen. Natuurlijk
zouden wij piep niet zijn als ze het kaartje konden
verliezen tegen onze boeman: Ben. Beiden groepen
vonden telkens de vlag bij de andere groep, waardoor de eindstand 1-1 werd. De tijd
vloog voorbij, dus konden we de echte winnaar (nog) niet aanduiden. Maar niet
getreurd: er komt een re-match leiden op kamp, dus nog 1 tip: bereid jullie strategie
maar al goed voor! "
%
$
#

Piep
Zondag 14 februari

Puzzelwandelzoektocht

Op deze Valentijnsdag lieten de piepers hun liefjes eventjes aan de
kant staan en trokken ze hun stevige wandelschoenen aan. Ze
werden in 2 groepen verdeeld, kregen een kaart met aanwijzingen
en vertrokken op avontuur. Met alle knappe kopjes bij elkaar vonden
ze al snel de wandelroute doorheen Haasdonk. Onderweg
verzamelden ze verstopte puzzelstukken waarmee ze op het einde
van de wandeling een puzzel moesten
maken. Tijdens de wandeling werd het ijs
op elke beek uitgetest, met natte schoenen
en heel wat hilariteit tot gevolg! Om hen
wat energie en warmte te geven zorgden Laurens,
Marie, Ulrike en Elise voor warme chocomelk en suikerwafels
onderweg, hmmm heerlijk! Di da dankuwel! Op
het einde volgde een echt sneeuwballengevecht, van een top
activiteit gesproken!!

Zondag 28 februari

LABO PIEP

Deze zondag trok de leiding hun labojas aan. We begonnen de middag met een cool
experimentje: brandende staalwol ronddraaien. Leider Ruben
voerde dit uit, terwijl alle piepers veilig en ver weg stonden.
Iedereen vond het eerder grappig dan cool, maar het was zeker de
moeite! Doorheen de activiteit konden de piepers mentossen
verdienen door allerlei spelletjes te winnen met hun duo of trio.
Maar wat gingen we gingen doen met deze
mentossen? TIP: cola!! Dhuuu, mentos en cola is
pssshhttttttttt (geluid van een bruisende fles)
Inderdaad, een colafontein!!!! We hebben maar
liefst 6 colafonteinen kunnen maken met de
verdiende mentossen! Wat een spektakel!

Zondag 14 maart

Fietstocht

De storm van dit weekend hield ons niet tegen om onze fietsbenen los te gooien. Onze leden
werden met fiets en zakgeld op het dorp van Haasdonk verwacht. Verder wisten ze helemaal
niet wat we gingen doen. Leider Ben beweerde dat we naar Planckendael
zouden gaan. Planckendael???? Zo ver???? Om toch in het
diertjesthema te blijven fietsten we maar liefst 13 km naar de
kinderboerderij in Bornem. Met een bolleke crème-glace in de hand
wandelden we doorheen de kinderboerderij. Nog 13 km
terugfietsen pfjieeew … We hebben veel coureurs in piep,
maar voor sommige was dit wel zwaar!! Een dikke pluim
voor alle fietsers! Nu we onze fietsbenen geoefend
hebben, kunnen we de volgende keer misschien echt
naar Planckendael ;))

Zondag 28 maart

Was en brak

Geïnspireerd door de modderige en vuile dieren van de
kinderboerderij besloten we deze zondag was en brak te doen.
De piepers werden in 2 groepen verdeeld en moesten spelletjes
spelen tegen elkaar. Als een groep verloor werden ze gebrakt
door de leiding. Er werd heel veel gelachen vanmiddag, vooral bij
de estafette met een stokje tussen de benen. Ook merkten we
dat niet iedereen even stressbestendig was bij het 4-op-een-rij
spel (vooral de leiding had het moeilijk ;) ). Verf, ketchup, mayonaise,
paneermeel (ja, ja, onze piepers werden omgetoverd in kroketjes),
eieren, bloem,… : het belandde allemaal op onze
piepers. Iedereen deed enorm zijn best, maar team
rood bleek al snel sterker te zijn. Team blauw was dus
overduidelijk het vuilst, maar dat vonden ze niet
allemaal even erg (vooral Robbe en Jef niet, die
streden om de titel “koning van was en brak”).

Piep

Piep
Zondag 11 april

Driehoekrechtendoortocht

Gepakt en gezakt spraken we deze middag af op het dorpsplein voor een fixe wandeling! Het
doel van onze tocht: Van locatie naar locatie stappen, waarna de volgende locatie kon
gewonnen worden door opdrachten tot een goed einde te brengen. De weg vragen, verkeerd
lopen en kaartlezen onderweg waren allemaal niet nodig, aangezien onze tocht steeds in 1
rechte lijn moest verlopen. Geen beek te diep, geen prikkeldraad te scherp, geen boerderij
te groot, of we trokken er dwars doorheen! Ons vertrekpunt bevond zich op de
voetbalterreinen van HRS Haasdonk, waarna onze piepers zich een rechte baan ploeterden
en slopen richting Hof ter Saksen. Daar aangekomen werd de schade opgemeten
(omgeslagen voet van Collette, brandnetelschade bij leidster Yilska, een verloren baseball
bat van Ferre en een verdronken schoen van Kobe), waarna we andermaal in een rechte lijn
naar de watertoren van Melsele trokken om vervolgens huiswaarts te keren. Aangezien beide
groepen Strava hun route hadden laten berekenen, konden we achteraf mooi vergelijken
welke groep zich het best uit de had gehouden aan hun rechte lijnen tijdens deze atypische
driehoekrechtendoortocht! Oordeelt u zelf maar %
(
'
&
Bedankt aan vervangleidsters Minne en Lone om ons te deze middag te vergezellen!

Groep Yilska en Ruben

Groep Minne, Lone en Ben

PLANNING
Zondag 9/05

Break your (l)eggggggssssss
We gaan geen benen breken vandaag (of dat is toch zeker niet de
bedoeling!!!!), maar wat gaan we dan wel doen? Tip: Pasen. Nu
denken jullie waarschijnlijk: “Dat is toch al lang voorbij???” Inderdaad,
maar toch draait alles rond eieren. Jongleren, estafette, bekogelen,
cake bakken: wat o wat gaan we doen? Er is maar 1 manier om er
achter te komen: naar deze coole activiteit komen! Nog een belachelei-k mopje om af te sluiten J Waarom kan een ei niet bevriezen?
Omdat er een dooier in zit.

Piep
Vrijdag 21/05

Rad van fortuin

Vandaag spelen we het enige echte rad van fortuin!
Begin je armspieren maar al te trainen om aan het
rad te draaien. Ik heb van horen zeggen dat het echt
een heeeel groot rad gaat zijn (misschien zelf een
reuzerad J ). Dit wil je echt niet missen en zeker
niet als ik jullie vertel dat we vanavond enkele
bevallige assistentes hebben uitgenodigd om ons te
helpen!
Vrijdag 04/06
PI PA PARTYYYY
Aangezien we dit jaar nog geen feestje hebben kunnen
bouwen op een sleepover of weekend, halen we nu de
schade in. Liever te dik in de kist dan een feestje gemist!
Vanavond is echter niet zomaar een feestje, want er is een
dresscode. Iedere pieper moet verkleed komen in een
personage, voorwerp, voedsel,… dat begint met de eerste
letter van zijn/haar naam. Ben en Billie kunnen dus als baby,
bomma, banaan, boef of bad komen en Nona als
naaimachine, noot, neushoorn of non. Denk maar al goed na over hoe jullie gaan komen! Zijn
jullie ook zo benieuwd naar de outfit van Yilska? Misschien komt ze als yoghurt,
yogaleerkacht of Yoda van Star Wars? Spannend!
Zondag 27/06

Afscheid nemen bestaat niet

De laatste activiteit van dit jaar: snik snik snik… Ondanks corona hebben we er zeker een topjaar van gemaakt, dat we ook in stijl gaan afsluiten! Bereid jullie dus maar voor op een GIGAGEWELDIGE-MEGA-FANTASTISCHE activiteit J. Maar niet getreurd: we gaan natuurlijk ook
nog op kamp! Wat we vandaag gaan doen, is een groot geheim. Er is maar 1 manier om
erachter te komen: de toekomst laten voorspellen! Of je kan ook gewoon naar deze activiteit
komen (wat jullie sowieso al gingen doen J ).

Piep

WIST JE DATJES
-

Piep een koppeltje rijker is?
Jullie dit waarschijnlijk al lang wisten?
Ze getrouwd zijn via de walkie talkie?
We dit nog wel eens opnieuw kunnen doen op kamp?
Sara en Ward dan goede opvolgers hebben?
Ik nu al zin heb in het grote trouwfeest op kamp?
Ik zeker de ringen naar voor wil dragen?
Ik hen zeker proficiat wil wensen?
Ik stiekem wel meer koppeltjes wil zien in piep?
Regel nummer 9 dan wel nog steeds geldt?
Het dan maar stiekem moet gebeuren?
Sommige piepers wat moeite hebben met het bakkenspel?
Jullie dit misschien thuis al wat kunnen oefenen met jullie familie, zodat jullie zeker winnen
op kamp?
Piepers links en rechts niet altijd uit elkaar kunnen houden?
De fietstocht gelukkig wel zonder problemen verlopen is?
Muurzitten de nieuwe dode vis geworden is?
Dit spelletje namelijk ook heel erg lang duurt?
Billie op kamp gaat strijden tegen de piepers voor het KLJ-record muurzitten?
Billie wel een uur lang kan muurzitten?
Dit wel 5 jaar geleden is?
Ze dit misschien nu niet meer zal kunnen?
Ik benieuwd ben wie er zou winnen?
Ik al heeeeeel erg uitkijk naar kamp?
Jullie allemaal zeker moeten onthouden dat kamp van 11 tot 21 juli is?
Jules het woord ‘ketchup’ heel moeilijk vindt om uit te spreken?
Hij steeds ‘keptchup’ zegt?
Ik hier echt heel hard heb om gelachen?
Ik nu achter mijn computer lach?
De piepers heel veel ‘keptchup’ over zich hebben gekregen tijdens was en brak?
Ferre helemaal niet van ‘keptchup’ en mayonaise houdt?
Zijn broer Jorre hem daarom extra gebrakt heeft met ‘keptchup’ en mayonaise?
Ze nu terug beste vrienden zijn?

KLJ Haasdonk is een KLJ voor iedereen. Je
kan steeds bij ons terecht voor een
middag vol spel en plezier! Graag
hadden wij onze KLJ familie ook meer
toegankelijk willen maken voor kinderen
die het thuis niet al te breed hebben en
voor wie een hobby onderhouden geen
evidentie is. Ons bestuur heeft daarom
zijn schouders gezet onder het project:
‘KLJ Ostdonk ondersteunt’: We richtten
een fonds op, zamelden met succes een
mooi startbedrag binnen van 1750 euro
via Dokter Jules en willen ook in de
toekomst steun geven aan dit en vele
andere goede doelen.

Klinkt dit iets voor jou, ken je
iemand voor wie ons project iets
kan betekenen of wil je ons graag
helpen? In onderstaande wolkjes
kan je reeds enkele aspecten van
ons project terugvinden. Voor meer
informatie kan je natuurlijk steeds
bij ons terecht via de Facebookpagina van KLJ Haasdonk of bij ons
bestuur!

JONG

Jong

Ken je leiding
§
§
§

§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§

Naam? Lien van raemdonck
Bijnaam? Die heb ik nog niet L misschien heeft 1 van jullie wel een
leuke bijnaam voor mij?
Aantal jaar in de KLJ? Ik ben altijd ingeschreven geweest, dus 14 jaar,
maar ik ben vanaf het 3e jaar piep pas echt veel naar de activiteiten
gekomen dus om eerlijk te zijn is 10 jaar het juiste antwoord.

Aantal jaar leiding? 3 jaar
Favoriete frituursnack? Viandel special
Oogje op? Iemand van de chiro sorry not sorry
Favoriete tv programma? De mol duuh
Favoriete schijfke? Sunflower van post malone
Wat zou je doen met 10 miljoen? Elke dag op restaurant gaan, elk land van de wereld
bezoeken, een villa kopen, heel veel hondjes adopteren en natuurlijk al mijn vrienden en
vriendinnen trakteren op een vakantietje op een eilandje.
Schoenmaat? 36
Favoriet KLJ spelletje? Laatste der mohikanen
Favoriet KLJ vriendje of vriendinnetje? Ik heb niet direct een favorietje, ik kom met iedereen
wel goed mee overeen
Iets wat je nog niet over me wist? Ik eet niet graag macaroni met kaas en ik lust ook iet graag
chocolade.
Laatst verstuurde bericht op mijn telefoon is/ naar wie? Naar mama en papa: “lekker genieten
in het zonnetje”
Altijd wc papier uit je broek of nooit je tanden poetsen? Altijd wc papier uit de broek
Altijd met de fiets of altijd met de auto? Met de auto
Je hebt maar drie uur slaap nodig per nacht of een keer gratis naar de maan reizen? Naar de
maan !!! dat moet je me geen 2 keer vragen.

Jong

EVALUATIE
Zondag 7 februari

De slag van Haasdonk

Dit was een heldhaftige activiteit. Onze leden gingen haasdonk redden. Twee teams vochten
tegen elkaar tot de oorlog over was. Dit was zeer intens, zeker omdat het buiten IJSkoud was.
Het was namelijk -6°C, maar dit hield de soldaten niet tegen. Ze moesten spelletjes spelen
om bommen naar het andere team te mogen gooien. Dit gebeurde via “levende zeeslag”.
Omdat de oorlog zo heftig was, hadden we besloten om een warm vieruurtje te drinken,
namelijk: lekker warme chocomelk hmmmm. Wanneer iedereen terug een beetje meer
energie had en zich had kunnen opwarmen konden we verder. De teams gingen nek aan nek
waardoor de oorlog eindigde met een wapenstilstand. Elk team was even sterk. Haasdonk
was terug een veilig dorpje.

Zondag 21 februari

Rechtendoortocht

Het weer was helemaal het tegenovergestelde van de vorige
activiteit. Het was super mooi weer! Dit was dus perfect voor
een rechtendoortocht. Normaal gingen wij dit doen in
november, maar toen werd er terug een lockdown uitgeroepen
en mochten we geen activiteit meer geven L vandaar dat wij
dit nog eens opnieuw hadden ingepland. Het was een zeer
goede rechtendoortocht. Het was soms wel met vallen en
opstaan, maar dat hoort er natuurlijk bij. De meeste zijn ook
naar huis gegaan met jeukende knieën/handen van de tingels.
Degene die dit niet hadden hebben zich waarschijnlijk niet hard
genoeg gesmeten ;) We hebben trouwens zeer ver gewandeld.
Iets van 10 km! Maar al een geluk stonden leidster Marie en
leidster Nnenna klaar met lekkere hotdogs en frisdrank. Hierdoor kon iedereen ook weer
goed verder wandelen. De meeste waren wel blij dat ze terug op het lokaal aankwamen (en
stiekem ik ook hoor hihi).

Jong
Zondag 28 februari

Raadselzoektocht

Deze activiteit moesten onze leden hun hersenen gebruiken. Ze
moesten raadsels oplossen. Wanneer ze dit juist hadden kregen ze
een nieuwe locatie. Hier was dan een ander raadsel te vinden om
weer naar een andere locatie te gaan. Ze moesten dus zo snel
mogelijk naar hun eindbestemming geraken. Ze hadden wel een
fiets ter beschikking om van locatie naar locatie te gaan. De
raadsels zaten over heel haasdonk verstopt. Het was eerst even
wennen om de raadsels op te lossen, maar we verschoten ervan
hoe goed onze leden waren en hoe snel ze dit deden. We hebben
zelfs nog een raadsel moeten bij verzinnen want ze gingen
gewoon veel te snel. Eens testen of jullie ook zo slim zijn als
onze leden? Wanneer noemen we het cijfer 2 geen 2 maar 10?

(Antwoord: Als we op de klok kijken)

Zondag 14 maart

Leden tegen leiding
Hier moesten we met de leiding ook ons beste beentje voorzetten
want we deden aan alle spelletjes mee. We gingen kijken of de leiding
nog wel even sportief was als de lidjes van jong. Om de beurt mocht
elke ploeg een spel bedenken wat ze goed zouden kunnen. Zo
speelden we baseball, vlaggenroof, levend stronten, … het was vrij
spannend. Meestal won de leiding, maar op het einde gingen de
leden in de tegenaanval. Hierdoor hadden ze de leiding bijna
ingehaald, maar niks was minder waar want de leiding bleef de
sterkste en won de activiteit ;). Misschien waren onze spieren de
dag erna wel een beetje stijver dan bij jullie maar dat is bijzaak
hoor.

Jong
Vrijdag 19 maart

Instuif

Wanneer onze leden examens hebben dan organiseren wij altijd een leuke avondactiviteit
waar ze mogen komen en gaan wanneer ze willen om de examenstress even te vergeten. Wij
hadden het goede idee om een kampvuurtje te
maken en leuke kampvuurspelletjes te spelen. We
speelden vooral weerwolven. Als snackje was het
natuurlijk marshmallows. Iedereen had er ook van
genoten om nog eens bij te praten en hun
gedachten te verzetten. De leiding hoort daar ook
bij. Wij hebben er echt van
genoten.

Zondag 1 april

Paaszoektocht

Het was Pasen joepieeee. Wij hadden eens gehoord bij onze leden en blijkbaar rapen die
thuis geen paaseitjes meer?! Zij vonden dit blijkbaar heel jammer waardoor wij het idee
kregen om dit voor hen te organiseren. Ze moesten een raadsel oplossen over de leden en
de leiding, waardoor ze een kaart kregen van haasdonk met een kruisje op de locatie waar
de eieren verstopt lagen. Hier moesten ze gaan graven want ze zaten onder de grond. Het
moeilijke hieraan was dat er een mol in het spel zat. Deze persoon moest proberen zo min
mogelijk eieren te vinden en zo weinig mogelijk raadsels juist op te lossen en dit was zeer
goed gelukt! Op het einde van de activiteit was er een stemming. Ze moesten raden wie de
mol was en NIEMAND kon raden wie de mol was. Het was dus overduidelijk dat de mol
gewonnen was. De mol was namelijk Elise!! Heel goed gedaan Elise.

Jong

PLANNING
Zondag 18 april

Protein ProtEGGtion

Jaja je leest het goed EGG, wat we van plan zijn? Dat zeggen we nog niet hihi. Ik kan jullie wel
al melden dat jullie een eitje moeten meenemen. Zorg dat dit heel aankomt en voor de rest
zullen
jullie
wel
zien
wat
jullie
moeten
doen.
Tot
dan
xx

Zondag 25 april

Mini weekend maxi pret

Dit weekend gingen we normaal op weekend maar door die stomme corona is dit niet
kunnen doorgaan L Daarom hebben wij een mega coole activiteit in petto waardoor het
toch een beetje lijkt alsof we op weekend zijn. Wij hebben er alvast heel veel zin in.

Jong
Zondag 9 mei

Mocktail activity
OWJEAH we gaan lekkere cocktails uuhm ik bedoel
mocktails maken hihi. Wie is de beste barman of
barvrouw? Wij zijn benieuwd! En wie kan de meest
verschillende mocktails opsommen? Hopelijk zit het
weertje ook mee zodat we echt een vakantiegevoel
hebben.

Zondag 16 mei

Ruige spelen

Ruige spelen kennen we allemaal. Het is hoog tijd om onze coronaagressie eruit te spelen. Wie is er de ruigste van onze leden? Dat gaan
we deze activiteit ontdekken met onder de reep, varkenskot, dikke
Berta en nog veel meer.

Zondag 30 mei

Aquagames
Wij hebben het mooie weer alvast besteld want we
gaan met water spelen JOEPIE! Jullie mogen jullie
zwemkledij aandoen onder het uniform, maar dit is
niet verplicht. Een handdoekje meenemen is ook
altijd handig. Benieuwd wie er het droogste blijft en
de winnaar is van de officiële aquagames. Ben jij de
beste in jetskiën? Wave boarden? Waterskiën? Of
waterpolo spelen? Dat gaan wij deze zondag
ontdekken!

Vrijdag 11 juni

EK voetbal (instuif)

We gaan het gezellig maken in thema van het EK voetbal van
de rode duivels. Het principe van instuif blijft hetzelfde. Je
mag komen en gaan wanneer je wil. We gaan een leuke sfeer
creëren om zo de examenstress toch wat te vergeten.

Jong
Zondag 27 juni

We brengen de zee naar ons

Normaal gaan wij altijd naar de zee op deze dag, maar naar alle waarschijnlijkheid zal corona
er een stokje voor steken. Hierdoor hebben wij een leuk alternatief om naar het Ster te gaan.
Jullie worden dus met de fiets op het lokaal verwacht. Wat moet er in je rugzakje? 2 euro, je
eigen drinken of wat extra zakgeld. Wij voorzien een koekje om 16 uur.

Jong

WIST JE DATJES
-

Amber nog nooit naar de kapper is geweest
Dit komt omdat ze thuis haar haar zelf knippen
Dit speciaal is
Zeer goedkoop is
De helft van jong nog nooit een mossel heeft gegeten
Dit ook heel speciaal is
Dit komt omdat ze denken dat dit niet lekker is
Ik dit gek vind
Je pas kan zeggen dat je iets niet lust nadat je het7 keer geproefd hebt
Dit veel is
Geen leugen is
Karen nog nooit een afwasmachine had
Lize nog nooit een vis heeft gegeten
Dit ook heel raar is
Ruben nog niks aan zijn lichaam gebroken heeft
Ruben wel al een vaas bij zijn oma gebroken heeft
Dit grappig is
Bij de rechtendoortocht Marie natte voeten had
Dit komt omdat ze in beek stond
Ze dit eerst niet door had
Nora haar schoenen even moest uitdoen tijden deze tocht
Deze aan het zand bleven plakken
Er veel leden bang zijn van kippen
Dit vooral meisjes zijn
Mijn spieren stijf waren na de rechtendoortocht
Dit komt door al dat springen
Ik dit niet meer gewoon ben
Wij de laatste tijd met alleen maar meisjes zijn
Dit komt omdat de jongens voetbal kiezen als hobby
Dit geen probleem is
Wij ze hierdoor wel missen
Lander dan vaak de enigste jongen is
Thimo en Dag ook soms komen
Wij dit als leiding heel leuk vinden
Ik de pielewuiter aan het schrijven ben wanneer het buiten sneeuwt
Ik vorige week nog in bikini rondliep
Het dus heel raar is dat het nu terug sneeuwt
Het ook al april is
Ik zin heb in de zomer
Het tijd wordt dat het mooi weer wordt
Ik gelukkiger word van mooi weer
Dit mijn laatste wistje datje is

OUD
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Ken je leiding
§
§
§
§

Naam? Van de Vyver laurens
Bijnaam? Loco, lau, loco lau
Aantal jaar in de KLJ? 16
Aantal jaar leiding? 6

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Favoriete frituursnack? Mexicano
Oogje op? Karen
Favoriete tv programma? De mol
Favoriete schijfke? Danza kudoro
Wat zou je doen met 10 miljoen? De grond van de klj kopen
Schoenmaat? 47
Favoriet KLJ spelletje? brievenbus
Favoriet KLJ vriendje of vriendinnetje? Jane
Iets wat je nog niet over me wist? Dat ik in de haven werk
Laatst verstuurde bericht op mijn telefoon is/ naar wie? Gaan we de vergadering samen doen
naar Ben
Altijd wc papier uit je broek of nooit je tanden poetsen? Wc papier uit broek
Altijd met de fiets of altijd met de auto? Auto
Je hebt maar drie uur slaap nodig per nacht of een keer gratis naar de maan reizen? Drie uur
slaap op een nacht

§
§
§

Oud

Ken je leiding
§
§
§
§

Naam? Julie De Burggrave
Bijnaam? Djoelie, JDB
Aantal jaar in de KLJ? 7 jaar. Veeeel te weinig i know
Aantal jaar leiding? 3 jaar

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Favoriete frituursnack? Chixfingers, mmm!
Oogje op? Maarten x
Favoriete tv programma? De mol
Favoriete schijfke? Love really hurts without you: swingennnn
Wat zou je doen met 10 miljoen? 10 slagerijen in Beveren-Waas bouwen
Schoenmaat? 83 (lees achterstevoren)
Favoriet KLJ spelletje? Volleyballtornooi/kubbtornooi
Favoriet KLJ vriendje of vriendinnetje? Mijn medeleiding oud <3
Iets wat je nog niet over me wist? Ik kan niet slapen zonder mijn knuffel L
Laatst verstuurde bericht op mijn telefoon is/ naar wie? ‘Ik ben Lau zn schoonheidsfoutjes nog
uit de pielewuiter aant halen, dan stuur ik hem door!’ Naar Jane
Altijd wc papier uit je broek of nooit je tanden poetsen? Wc papier uit mijn broek. Zolang dat
wc papier proper is zie ik daar geen probleem in ;)
Altijd met de fiets of altijd met de auto? Auto, anders moet ik mijn pufferke te vaak
bovenhalen!
Je hebt maar drie uur slaap nodig per nacht of een keer gratis naar de maan reizen? Drie uur
slaap op een nacht. Ik durf niet naar de ruimte hihi

§
§
§

Oud

EVALUATIE
Vrijdag 27 februari

Jachtseizoen

27 februari werd het klj seizoen weer geopend. We trokken door Haasdonk met onze
jachthond op zoek naar elkaar. We verdeelden ons in 2 groepen en verstopten ons over heel
Haasdonk om niet gezien te worden door de anderen. Om de paar minuten werd namelijk
de locatie doorgestuurd en wisten we dat we weer moesten vluchten. Het was een helse
tocht door Haasdonk; door de kleine wegen, over de velden, … Zo hebben we haasdonk ook
weer een beetje beter leren kennen!
Vrijdag 19 maart

Openlucht cinema

Op een vrijdag middag had Stephanie zin om nog is naar de bioscoop te gaan,
maar spijtig genoeg zijn die nog dicht. Daarom hadden we er niets beter op
gevonden om een bioscoop naar Stephanie te brengen. Enkel een doek, een
beamer, een laptop en een top secret element hadden we nodig om een pop
up cinema te maken. Vervolgens hadden we nog maar 1 iets nodig om het
feest compleet te maken, namelijk 10 geweldige leden in pyjama elk in een
aparte auto. Met een kommetje chips in de hand en de radiofrequentie op
luid werd het een geweldige avond.

Vrijdag 2 april

De tafel der opdrachten

Aangezien onze leden weinig spelletjes kennen om met de
vrienden en vriendinnen te spelen op een leuke avond in het
weekend, vonden wij het onze morele plicht om onze ervaringen
te delen en ze uit te leggen. De spelletjes stonden geschreven op
de onderkant van een beker en als ze met een pingpongballetje
in de beker smeten werd dat spelletje gespeeld. Om de avond
compleet te maken had de leiding nog een leuke playlist gemaakt. Deze playlist bevatte nog
een extra opdracht. Bij elk Frans liedje moest iedereen zo snel mogelijk gaan zitten op de
grond. Dit deden we zodat de leden alert bleven en heeft veel grappige momenten
opgeleverd J

Oud
Vrijdag 16 april

Vuurkamp

Deze avond besloten we het ‘gezellig’ te houden. We staken een vuurtje aan, kropen allemaal
onder een soazieke en haalden een gitaar boven. Oke, dat laatste is niet waar. Maar we
speelden wel weerwolven, ghost en cheers to the keuning. Bij
dit woordspelletje moet je tot 21 tellen en telkens regeltjes
bijverzinnen. Zoals op nr 10 moet je
rechtstaan, nr 6 en 16 werden
omgewisseld, … . Het werd een rustige
activiteit, maar alweer een topper! We
droomden al luidop van het kamp, maar
what happens rond het kampvuur, stays
rond het kampvuur he J

PLANNING
Vrijdag 30 april

u^yi^^p

Zoals iedereen weet ben ik niet goed met technologie en woorden. Dus kan het wel zijn dat er
een foutje in de titel is geslopen. Toch is de naam van de activiteit een bewuste keuze van mij.
Als jullie kunnen raden wat ik bedoel met mo,u^yi^^p, dan weten jullie wat we gaan doen deze
dag. Het zou goed kunnen zijn dat er tips staan in deze pielewuiter… Ik wens jullie veel succes!!
Vrijdag 14 mei

Vrijdag = feestdag

Elke maandag ochtend sta je op en denk je: ‘ Was het maar al vrijdag.’ Dan kan ik
eindelijk lui in de zetel zitten of kan ik iets doen met de vriendinnen of, … . Er zijn
zoveel mogelijkheden. Toch is het de leukste mogelijkheid om af te zakken naar
het KLJ lokaal voor een topactiviteit!

Vrijdag 28 mei

De dame van 13 punten
Een spel met dames en heren, een spel met jokers en pokers. Wie zal ze
hebben? Wanneer zal ze gelegd worden? Wie zal ze deze keer moeten
slikken? Dit wordt de belangrijkste vraag die we ons die avond zullen stellen.
Zijn jullie er klaar voor?

Oud
Vrijdag 11 juni

Ik heb het helemaal gehad

In deze tijd van het jaar zal je het gevoel wel kennen: ”ik heb het gehad”.
Dit is zeer logisch want de examens zijn volop bezig dan. Oops, sorry dat
we jullie er al aan doen denken… Maar om toch voor klein beetje hoop te
zorgen, gaan wij jullie nog eens vermaken met onze zotste ideeën, want
hiermee hebben we het nog lang niet gehad.

Vrijdag 25 juni

Wie o wie ben ik?

Mijn naam? Dat is een geheim! Hoe ik eruitzie? Dat is een geheim! Jullie mogen mij voorlopig
‘de gemaskerde’ noemen. Je kan het misschien wel al raden; mijn ware identiteit zit verborgen
achter een masker. Jullie krijgen vandaag de kans om te raden wie ik ben. Maar dat zal geen
gemakkelijke opdracht worden! Good luck lidjes!

Oud

WIST JE DATJES
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We alleen leiding mogen geven aan -18 leden?
Ik mijn +18 leden mis?
Ik hoop dat ze er snel bij zullen zijn?
Ik speciale cursussen gevolgd heb om de pielewuiter te schrijven?
Deze cursus dactylo was?
Zodat ik alles juist zou kunnen typen?
Er juist 10 -18 leden zijn?
We met 6 in de leidingsploeg staan?
Ik na jachtseizoen stijf was aan men benen?
Het de dag erna nog erger was?
Ik mijn overal op het werk heb gescheurd dan?
Het 2x rechts was?
Ik nog altijd geen nieuwe heb gekregen?
Ik dit heel ambetant vind?
Ik nog tips ging geven voor mijn raadsel?
Ik deze pielewuiter niet alleen schrijf?
Mijn rechterhand ook niet weet wat de oplossing is?
Ik misschien net een tip heb gegeven?
Ik misschien aan het liegen ben?
Ik graag mensen voor de gek hou?
Het bij Jef heel goed lukt?
Ik heel graag mensen laat verschieten?
Dat goed gaat bij Stephanie?
We met Jef een grapje hebben uitgehaald?
We hem hebben bekogeld met water?
Hij nat was?
Hij er mee kon lachen?
Mijn inspiratie op is?
Ik ga stoppen met zeveren?
Ik dat ook heel leuk vind?
Ik ook graag flauwe mopjes
Ik er nu één ga maken?
Een dom blondje geen mosselen eet in het weekend?
Omdat het week dieren zijn?
Ik nu plat lig van het lachen?
Ik nu echt ga stoppen
Dit mijn laatste zin is?
Ik Lau dankbaar ben voor zijn grappige wistjedatjes?
Ik onze 18+ leden ook heel erg mis?
We nu wel een goeie band creëren met de nieuwe lidjes in oud?
Dit superleuk gaat zijn voor op kamp?
Ik hier super veel zin in heb?
Dit ook mijn laatste kamp zal zijn?
Dit ook voor Jane, Steph en Nnenna zo is?
Wij hier nu al emotioneel om zijn?
Wij waarschijnlijk gaan wenen op het kampvuur?
Jef en Laurens het ook niet gaan kunnen drooghouden?
Dit zo is omdat ze ons heel erg gaan missen?
Ze dit ongetwijfeld ook nog super goed gaan doen zonder ons?
Dit alles niet wil zeggen dat dit ons ‘uitboljaar’ is?
We het beste kamp ineen gaan steken dat zich ooit al heeft voorgedaan?

Kampgerecht
•
•
•

Jullie alle redenen hebben om daar naar uit te kijken?
Ik dit ook doe hihi?
Ik jullie nu verder ga laten dromen hierover?

EEN KAMPGERECHT BIJ JOU OP TAFEL!

Deze pielewuiter maken we ‘PIZZABAGUETTEN’!

Benodigdheden

125g charcuterie
(gekookte ham, salami,
hespenworst ...)
2 tomaten
1 paprika
Een halve ui
1 geraspte mozzarella
3 voorgebakken
stokbroodjes

Voorbereiding (minder dan 30 min.)
(20 min.)
- Snij de stokbroodjes open.
- Snij de tomaten in blokjes.
- Verwijder de pitjes en de witte zaadlijsten uit de paprika’s en snij in blokjes van 1/2 cm.
- Snipper de ui fijn.
- Snij de charcuterie in fijne reepjes.
Bereiding (45 min.)
1 Verwarm de oven voor op 200 °C.
2 Meng de fijngesnipperde ui met de tomaten, de paprika’s en de charcuterie.
3 Verdeel de mengeling over de stokbroodhelften en bestrooi met de geraspte mozzarella. Kruid met de
Italiaanse kruiden.
4 Leg de stokbroodjes op een rooster en bak ze 15 min. in de voorverwarmde oven.

Interview

KLJ HAASDONK VRAAGT HET AAN...
Elke pielewuiter interviewen we personen die een interessante link met onze
KLJ hebben. De vorige edities passeerden onder meer oud-pastoor Dick Den
Blauwen en beenhouwer Filip De Burggrave onze revue. Aangezien onze KLJ
dit jaar 90 kaarsjes mag uitblazen (jawel u leest het goed), vonden we het dan
ook een gepast moment om ons eens te verdiepen in de rijke geschiedenis van
onze jeugdbeweging. In de persoon van oud-KLJ’er Gilbert Cant vonden we de
ideale gids voor een trip naar het KLJ Haasdonk tijdens de swingende en
rockende seventies van vorige eeuw.
Wat mogen we ons inbeelden van het KLJ Haasdonk in de jaren ’70?
Eerst en vooral is het belangrijk te weten dat er grote verschillen zijn met vandaag. KLJ was
bijlange niet de enige jeugdbeweging in ons dorp. Wij moesten het landschap der
jeugdbewegingen delen met onder andere de KAJ (Katholieke Arbeiders Jeugd), de Chiro en het
Jong Davidsfonds. Het lokaal van de KLJ bevond zich oorspronkelijk in het parochiehuis, in het
in 1969 zelf gemetselde bijgebouwtje. Veel ruimte in het dat gebouwtje hadden we niet,
hetgeen echter geen probleem was aangezien onze jeugdbeweging toen nog maar uit slechts
2 groepen bestond: jong-KLJ en oud-KLJ, toegankelijk vanaf 15 jaar. Op de locatie waar het
huidige KLJ-lokaal zich bevindt, stond vroeger een abdijtje. Naarmate de tijd vorderde, begon
ons aantal leden toe te nemen terwijl de andere jeugdbewegingen in ons dorp langzaam
verdwenen. Om ons tekort aan plaats op te lossen, verleende de gemeente ons toegang op de
gronden van de ondertussen afgebroken abdij. In 1978 werd op die plaats de eerste steen
gelegd van het nieuwe KLJ-lokaal. De bouw werd bekostigd met het organiseren van feesten en
evenementen, waarvan vele -kermisweek, Nieuwjaarsbal- de tand des tijds goed hebben
doorstaan. We organiseerden zelfs eens een fuif op 1 November, hetgeen niet in goede aarde
viel bij de Katholieke Haasdonkenaren.
Hoe zagen jullie activiteiten eruit?
Aangezien we een echte jongerenbeweging waren, vulden we onze middagen met te gaan
voetballen, een wandeling te maken of gewoon te ontspannen op ons lokaal. Net als vandaag
de dag, hadden wij zomers ook sportfeesten waarop we steeds present tekenden. In 1972
trokken we voor het eerst op kamp met onze KLJ. We trokken dan naar een wei ergens in België,
waar we voor enkele dagen onze tenten met plastic zeilen optrokken. Wat velen echter
misschien niet weten, is dat onze KLJ sterk maatschappelijk bewogen was: Wij organiseerden
vormingen en praatsessies over onderwerpen zoals de burgeroorlog in Noord-Ierland en
dergelijke. In het België van de jaren ’70, was de KLJ de ideale plaats om het over zaken als
seksualiteit, samenwonen en politiek te hebben. De jeugd van toen hield er vaak andere
opvattingen op na dan oudere generaties, en op de KLJ konden deze tussen pot en pint aan
elkaar verkondigd worden. Je kan daarom gerust zeggen dat wij meer een jongvolwassenjeugdbeweging waren. In verhouding ten opzichte van andere KLJ’s uit de buurt, telde de onze
ook weinig boerenzonen. Dat alles maakte dat wij meer aanleunden bij een KSA of Chiro. Pas
later, met de komst van jongere groepen zoals Piep, veranderde dit.

Interview
Speelde de Katholieke kerk een belangrijke rol in de dagelijkse werking van onze KLJ?
De terreinen waar ons lokaal op staat, behoren tot vandaag de dag nog steeds tot de
Kerkfabriek. We verzorgden meerdere keren per jaar de misviering, we organiseerden Rerum
Novarum en hadden onze eigen proost. Een proost is een priester die gekozen werd door het
bestuur, en mee zetelde tijdens vergaderingen. Dat alles maakte dat we wel verbonden waren
met de Kerk, maar niet meer dan dat. Meestal was naar de mis gaan voor velen een ideale
smoes om achteraf samen te troepen op het KLJ-lokaal, een pintje te drinken en wat te praten,
alvorens uit te gaan. Ons lokaal was in die jaren een echt jeugdhuis: Niet alleen leden, maar bij
uitbreiding de hele jeugd van Haasdonk klitten samen tijdens het weekend op ons lokaal.
Hoe bent u vandaag de dag nog met onze KLJ verbonden?
Al mijn kinderen zijn naar KLJ Haasdonk gegaan. Ook enkele kleinkinderen, Rune en Ferre,
hebben ondertussen de weg gevonden naar jullie lokaal. Voorts kan je me wel eens aantreffen
op een ex-KLJ avond om wat bij te babbelen met oude kameraden. Jarenlang ben ik ook naar
de Kermisweek gekomen voor de barbecue of om iets te komen drinken tijdens de jaarmarkt.
Het is altijd fijn om terug te keren naar het lokaal en een kijkje te nemen naar de petrels die
ikzelf installeerde in het lokaal en daar tot op vandaag nog steeds het plafond sieren. Ook op
de spaghetti avond kom ik geregeld wel eens langs. Hopelijk kunnen we na alle corona-ellende
snel terug genieten van deze gezellige bijeenkomsten in ons dorp!
Dat hopen wij ook Gilbert, bedankt voor dit leerrijke gesprek!

Uit de oude doos

LOKAALNIEUWS
De voorbije maanden zijn er nog wat veranderingen gebeurd
aan ons geliefd lokaaltje. Zo lieten we nog een metalen hek aan
ons lokaal aanbouwen om daar bijvoorbeeld gas, lege
drankbakken, … veilig achter slot en grendel te plaatsen.
Enige tijd geleden hadden we aan de gemeente gevraagd om
een nieuw hek als afsluiting vooraan. Zoals jullie gemerkt
hebben, is dat nu ook in orde. Zo maken we komaf met
ongewenste bezoekers en foutparkeerders. J
Achteraan werden nog ballenvangers geplaatst door onze gemeente. Zo worden de ganzen van
de buren niet meer gestoord door overvliegende ballen.

UIT DE OUDE DOOS
Figuur 1 Kamp 2010 Kadeekes - vlnr Gianni ,
Lowie, Louise, Eline, Ulrike & Hebe

Figuur 3 Kamp 2017 Kadeekes met leidster Jane
en leden Anneline, Lize, Liene, Amber, ...

Figuur 2 Figuur 1 Kamp 2006
OUD vlnr: Dirk Stoop – Elke Van
Raemdonck – Seger Weyn – Luk
Steenssens – Tom Hendrickx

Uit de oude doos

uu
Fig

r

p
am
K
4

iep
9P
0
20

r
de
an
L
-

Figuur 5 Kamp 2012 Jong met Jap, Fom en & Hans (jongensmeisjesdag)

Figuur 6 Kamp 2012 Jong - vlnr Nnenna, Larissa, Sam, Jozefien, Freya,
Maria, Joeri, Angelo & Gil

Uit de oude doos

Figuur 7 Kamp 2008 Jong met Dennis, Jack, Klaartje, Maarten, Arne en
Margriet

Figuur 8 Kamp 2008 Jong met Brent

Waar hangt het KLJ – sjaaltje deze keer?

Kidscorner

Kidscorner
Binair
In piep kennen ze ondertussen het concept van een binaire puzzel. Voor de leken onder ons,
volgen hier de spelregels: Elke cel moet een nul of een één bevatten. Er mogen niet meer dan
twee dezelfde cijfers direct naast elkaar of direct onder elkaar worden geplaatst. Elke rij en
elke kolom moet evenveel nullen als enen bevatten. Elke rij is uniek en
elke kolom is uniek.

Sudoku
Ze oplossen kan iedereen, maar weten hoe de sudoku aan zijn naam is gekomen, is voor velen
een vraagteken! Wij zochten het even voor u op:
‘De puzzel werd ontworpen door de Amerikaan Howard Garns, een gepensioneerde architect
en freelance puzzelmaker, en voor het eerst gepubliceerd in 1979 onder de naam Number
Place. De puzzel werd in 1984 in Japan geïntroduceerd, waar hij de naam sudoku kreeg. Dit kan
vrij vertaald worden als: getallen blijven alleen.’

Kidscorner
Zomerse tekening
Ein-de-lijk: De zomer en het goede weer zijn in aantocht. Om hiervan optimaal te profiteren,
heeft luilaksmurf zich alvast geïnstalleerd op het strand. Help jij hem mee een zomers kleurtje
te geven?

Raadsel van de dag
Om de door de Paaspauze vastgeroeste hersencellen weer los te weken, kunnen jullie alvast
starten met onderstaand rekenraadsel op te lossen. Veel succes!

