Voorwoord

Liefste leden, ouders en sympathisanten van KLJ Haasdonk

Merken jullie het ook? De dagen die wat langer worden? De blaadjes die terug
aan de bomen ontspruiten? De zachtere temperaturen die je soms al eens doen
twijfelen tussen het dragen van een T-shirt of een trui? Jawel hoor, de lente is
terug in het land! Enerzijds betekent dit dat ons KLJ-werkjaar langzaamaan zijn
einde nadert, anderzijds komt wel hét hoogtepunt van jullie zomer steeds meer
in het verschiet: ons kamp! De leiding steekt alvast de koppen samen om er
andermaal een onvergetelijke 10-daagse (of 5 voor onze KDX
) van te maken.
Onze KLJ-zomer beperkt zich dit jaar echter niet enkel en alleen tot kamp, want
met de organisatie van ons sportfeest staat op 31 juli weer een nieuw
hoogtepunt te wachten voor onze KLJ. De wimpels zijn mooi gladgestreken, de
meisjes oefenen alvast hun vrije ritmiek in en ondertussen harden de jongens de
spieren om vele atletiekbekers en eeuwige roem binnen te rijven! In de maand
augustus zijn jullie dan weer meer dan welkom voor een gezellig drankje, hapje
en babbel op onze zomerbar.
In afwachting van al dat leuks, kunnen jullie alvast een duikje nemen in deze
pielewuiter. Speciaal voor jullie weer helemaal voorzien van toffe verslagen,
mooie foto’s en terugblikken naar jullie weekend. Verder laten we deze editie
een oud-leider aan het woord: Stef Van de Vyver, werkelijk een man die alles
kan! Zo was hij niet alleen jarenlang (hoofd)leider in onze KLJ, hij speelde ook
een prominente rol in de bouw van ons nieuwe KLJ-lokaal én hij stond mee aan
het roer van het laatste sportfeest dat door onze KLJ werd georganiseerd. Het
lezen waard dus! Nog enkele uurtjes vrij? Neem daarnaast zeker ook eens een
kijkje naar de spelletjescorner, de KLJ-horoscoop en ons kookmomentje voor nog
tal van andere pagina’s boordevol plezier!
Wij wensen jullie veel leesplezier toe!
Kusjes en knuffels,
De leiding van KLJ Haasdonk
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Lander A. 10!
Aske 11!
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Billie 20!
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Jinthe 13!
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Mikael 10!
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Lone 17!
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Julie B. 11!
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Karen V. 18!
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Cis 11!

4

5

Laura R. 12!
Mon 7!

Collette 11!
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Alicia 18!

31

JUNI
1
Robbe 11!

2
Sander 15!
Lily V.B. 7!
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Aline 9!

8

9

10
Fenne 8!
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Senne 11!
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Lotte V. 8!
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Florian T. 10!
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Alen 10!
Mats 9!
Thibaut 9!

Laura V.E. 10!
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Mare 12!
Emma V. 12!
Siets 9!
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Briselda 7!
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Briek V.L. 11!
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Emilie 19!
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Lotte N. 10!
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Fien 19!
Liam V. 9!
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Lily D.G. 11!
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Fiori 16!

19

Jules V.S. 13!
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Achiel 11!
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Ott 7!
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Lore D. 8!
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Jeff 11!

Evenementen

Rerum Novarum 26 mei 2022
In samenwerking met oud Chiro, het feestcomité en de plaatselijke culturele raad
organiseren wij op donderdag 26 mei Rerum Novarum. Om 9u ’s morgens is er
een misviering in de kerk. Vanaf 13u30 is iedereen (ook niet-leden) welkom op
het dorpsplein. Wij voorzien leuke spelletjes, je kan je uitleven op het
springkasteel of meedoen met een voetbaltornooi! Daarnaast kan je ook genieten
van een drankje en een lekkere versnapering, aangeboden door oud Chiro. Er
wordt ook een kaartnamiddag georganiseerd en er zal een muziekbandje komen
optreden. Hopelijk tot dan!

Sportfeest 31 juli 2022
De zomer komt eraan en dat betekent ook dat het sportfeest langzaamaan
dichterbij komt! Wij zijn alvast volop aan het dansen, wimpelen,… om die dag zo
veel mogelijk bekers mee naar huis te mogen nemen. Een sportfeest organiseren
doe je niet alleen, en daarom hebben we nog steeds jullie hulp nodig om deze
dag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Zie jij het zitten om ons die dag te helpen?
Vul dan zeker onderstaande link in (die ook terug te vinden is op onze Facebookpagina):
https://bit.ly/31ozN8b

Waarschijnlijk vragen sommigen zich nog af wat zo’n
sportfeest precies inhoudt en waar jullie ons dan
zouden kunnen helpen. Om een antwoord te kunnen
geven op die vragen, organiseren wij op woensdag 27
april om 19u30 een medewerkersvergadering op het
lokaal, waar jullie alle nodige informatie zullen
krijgen. Allen daarheen dus, we maken er samen een onvergetelijk sportfeest van!

Zomerbar 19 – 24 augustus 2022
Uiteraard organiseren wij deze zomer terug een zomerbar! Wij
heten jullie deze week van harte welkom op het lokaal om te
genieten van een verfrissend drankje en een lekker hapje in
onze gezellige, zelfgemaakte zomerbar! Hopelijk tot dan!

Zoekertjes

Graag doen wij een warme oproep voor het volgende:
- Keukenhanddoeken
➔ Deze kunnen wij altijd gebruiken op onze evenementen tijdens de
zomer.
- Grote witte doeken
➔ Deze grote doeken komen steeds van pas op activiteiten en op kamp.
- Massaal veel oude CD’s
➔ Hiervan willen we iets super graafs van maken. Ben jij benieuwd wat het
is? Breng je oude CD’s mee naar de KLJ!
- Restjes muurverf in alle kleuren
➔ Deze verf gebruiken wij specifiek voor onze jaarlijkse pamfletten een
nieuw kleurtje te geven. Deze verschijnen aan het begin van de zomer
in de hoofdstraten van Haasdonk.
- Lenen: Quad
➔ Dit zou enorm van pas komen op ons sportfeest. Wil jij voor ons jouw
quad uitlenen? Geef dan een seintje!
Breng dit alle mee naar de KLJ en dan zijn wij tevree!

Ex-KLJ Haasdonk
Beste KLJ-ers, ouders en alle andere lezers van de pielewuiter.
Op vrijdag 11 maart verzamelden 26 ex-KLJers voor een wijndegustatie bij Just Wine.
Dit alles onder de professionele begeleiding van Erland en Mieke. Onze avond werd rijkelijk
gevuld met uitgelezen wijnen uit alle hoeken van de wereld. Alle hapjes en wijnen werden
naadloos aan elkaar gepraat door de gastvrouw en gastheer. Iedereen spitste zijn oren
want op het einde van de degustatie kon er een wijnpakket gewonnen worden door 3
vragen correct te beantwoorden. Een prominent bestuurslid van ex-KLJ Haasdonk ging aan
de haal met de hoofdprijs. Menig deelnemer verdacht de organisatie er van doorgestoken
kaart te spelen met haar eigen bestuursleden. Tot op vandaag kon dit noch bevestigd noch
ontkracht worden aan de redactie van deze pielewuiter.
Ongeveer gelijktijdig met het ter perse gaan van deze pielewuiter organiseerde ex-KLJ zijn
maandelijkse “ex-KLJ tapt” op donderdag 14 april. De eerlijkheid gebiedt ons toe te
geven dat de evaluatie van deze activiteit dus geschreven werd vanuit een glazen bol.
Deze voorspelde in ieder geval een massa volk, uitstekende ambiance, lekker hapjes en
een trouwe stamgast die rechts aan de toog plaatsnam en vredig naar huis keerde
omstreeks 23 uur na het ledigen van een fles witte wijn. Via deze weg willen we onze
trouwste bezoeker eens extra in de bloemetjes zetten en bedanken voor zijn trouwe
aanwezigheid! Bedankt! De huidige GDPR wetgeving verplicht ons om wat op de vlakte te
blijven over de eigenlijke identiteit van deze trouwe bezoeker, maar de persoon in kwestie
weet ongetwijfeld dat we hem bedoelen. Nogmaals bedankt dus namens ex-KLJ om zo
trouw aanwezig te zijn. Ook via deze weg een warme oproep aan alle ex-KLJers en ouders
om een glaasje te komen drinken op onze volgende editie van 9 juni, 20 uur @ KLJ
lokaal.
Verder blikken we ook graag nog even vooruit op de aankomende activiteiten. Op zondag
8 mei bezoeken we Brussel onder begeleiding van een gids. We bezoeken het historisch
centrum en bekijken het eens langs een andere kant. Na de wandeling eten we samen iets
te Brussel. Inschrijven via ex-kljhaasdonk@hotmail.com
We roepen alle ex-KLJers massaal op om zich in te schrijven als medewerker op het KLJ
sportfeest van 31 juli 2022. Graag werken we mee aan het welslagen van dit evenement
en stellen we onze handen en ervaring ter beschikking van de KLJ!
Op zaterdag 17 september organiseert de KLJ haar jaarlijkse spaghetti-avond. Ex-KLJ
gooit het die dag over een andere boeg. De traditionele wandeltocht wordt vervangen
door een fietstocht. Meer info hierover volgt nog.
En noteer met stip zaterdag 15 oktober 2022 in de agenda. We organiseren terug een
dropping! Meer details volgen snel.
Wil je graag toetreden tot ex-KLJ Haasdonk? Stuur dan even een mailtje naar exkljhaasdonk@hotmail.com en je ontvangt al onze mails!
Groeten
Ex-KLJ Bestuur

Generatie Rookvrij

Dinsdag 31 mei 2022 is Werelddag zonder
Tabak, een dag waarbij wordt stilgestaan
bij de schadelijke gevolgen die roken kan
veroorzaken. In het kader van de Vlaamse
campagne ‘Generatie Rookvrij’ heeft KLJ
Haasdonk zich geëngageerd om tegen
2022 een rookvrije jeugdbeweging te worden. Dit betekent concreet dat er op
onze terreinen niet wordt gerookt in het bijzijn van kinderen/leden en dat wij dit
duidelijk willen communiceren naar de buitenwereld. KLJ Haasdonk past deze
richtlijnen al vele jaren toe, maar zet zeer graag mee zijn schouders onder dit
project. Eén van de komende weken zal op ons lokaal dan ook een
signalisatiebord geplaatst worden met de boodschap: ‘Hier speel ik rookvrij’. Zo
draagt ook KLJ Haasdonk zijn steentje bij in het streven naar een maatschappij
waar niemand nog (over)lijdt aan de gevolgen van roken en meeroken!

Ostdonks woord van de dag

Ostdonks woord van de maand!

effenaf
Betekenis:
1) Uitroep die aangeeft dat de uitspreker 100% akkoord gaat met de
uitgesproken stelling.
2) Kan ook gebruikt worden om een overduidelijke conclusie kracht bij te
zetten.

“3 goals uit 5 matchen… da Beveren kan effenaf ne spits gebruiken.”
“EFFENAF!”

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
Emilie Janssens
Fien Verhulst
Gianni Van Hoyweghen
Hebe Stuer
Jolien Pijl
Jules Van der Vreken

Karen Vasquez
Karen Palet
Lani Van Hoyweghen
Laurens Van de Vyver

Lien Van Raemdocnk
Linus Stuer
Louise Van de Vyver

Marie Vanthillo
Marthe Van Raemdonck
Minne Stuer
Nona De Ridder
Ruben Smet
Ulrike Van Hoey
Yariska Smet
Yilska Smet
Zoë Roosens

Renske Stuer, Elise Van Hoey
Lien & Lore Apers, Julie & Aline Beck, Amelie & Louise De Keersmaeker,
Zoë Du Bois, Emma Van Driessche, Dag Verhagen
Simon De Rudder, Jade De Smet, Lone & Lize Schmitt, Emma & Viktor
Thierens, Lily Van Bogaert, Joren Ysewijn
Anaïs Buytaert, Paulien Van Herreweghe, Justine Van Osselaer, Jade &
Jinne Van Puymbroeck, Daan & Stan Verhulst
Xenne De Reyt, Eldana & Nazarawi Kibrom, Briselda Maikaj, Moranne
Van Goethem, Alicia Van Hoyweghen
Dries Truyman, Luc Junior Van de Ven, Nina van Goethem
Briek & Elle Bonte, Lowie Pijl, Siets & Ott Weyn, Lisa & Louise
Vercruyssen
Kobe Daelman, Joppe De Roeck, Senne & Lander Lefebure, Fenne
Pierssens, Mare & Briek Smet, Lore Van Bogaert, Finn Van Den Bosch,
Cis & Lisse & Mon Verhulst, Liva Weyn
Nora Poppe, Lazio Steenssens
Jorre & Ferre Maes, Ferre & Rune Verbeeck, Lotte Vermeulen
Lou & Miel Cool, Filine & Fiori & Steffen Verhofstede
Lander & Stale Adriaenssens, Owen Bodson, Devon & Liam Marin,
Esmee Moorthamer, Elyn Stuer, Lieke & Bas Vaerenbergh, Tessa
Verhulst
Sara De Decker, Lily De Graeve, Briek Verhulst
Sander Anné, Rik Boeckling, Fleur Duerinck, Jonathan & Laura Van
Esbroeck, Amber Willems
Nel De Gendt, Luna Roelandt, Josephien & Lieselot Schoenmaeckers,
Eline & Fleur Stuer, Lune & Jinthe & Aske Van Poeck, Simon & Liene
Verhelst, Liam Verlaeckt
Leon Aerts, Ward Apers, Linde & Ruben De Smet, Nina De Westelinck,
Colette & Helena Goossens, Mila Goossens
Alen & Semmi Dzaferouic, Alexandra en Eleonora Geerts, Briek & Stan
Van Laere, Jinse Vandermeulen
Bloeme De Gendt, Julie Van Kemseke, Achiel Vervaet, Seppe & Robbe
Zaman, Lander & Siemen Van Driessche
Andreas Maes, Lander & Lotte Naert, Lola Van Dam, Jules & Jeff Van
Steenlandt
Lore & Luca Dewitte, Anneline & Thimo Smet
Thor De Donker, Florian & Amalia & Frauke Troubleyn, Marie & Louise
Van der Vreken, Tijl Van Poppel
Florian & Mikael Oellibrandt, Lennert Robert, Thibo Van Driessche
Laura & Calogero Romano, Gaëlle Vercauteren, Jana Verhelst
Celle Steenssens, Thibault Mortier

KLJ- horoscoop

De KLJ-horoscoop
Ram
21 maart-19 april
De Ram vindt dat er best wat meer plezier in zijn of haar
liefdesleven mag komen. Mensen met als sterrenbeeld Ram
willen in hun werk graag fysiek bezig zijn.
Je moet uitgedaagd worden om een bepaalde spanning te
kunnen voelen en om die reden schuwen zij de
concurrentie dan ook niet af.
Tweeling
21 mei- 20 juni
Tweelingen hebben een groot aanpassingsvermogen.
In hun werkhouding zijn ze nieuwsgierig en leergierig,
zolang er genoeg afwisseling is. In liefdesrelaties kunnen
Tweelingen wispelturig zijn door hun veranderlijk humeur.
Dit kan de ene keer overweldigend zijn en dan weer koud
en afstandelijk.
Leeuw
23 juli- 23 augustus
In de liefde is de Leeuw vol met passie. Je partner boft
absoluut met je als liefdevolle, initiatiefrijke en ruimhartige
minnaar(es). De Leeuw staat zelfbewust en beschikt over
een sterke wil. Ze genieten van hun financiën en laat het
liefst iedereen meegenieten.
Weegschaal
23 september- 22 oktober
De Weegschaal kan de mening van de anderen net zo
belangrijk vinden als hun eigen standpunt. Dit maakt het
voor hen moeilijk om zich ergens voor of tegen uit te
spreken. In de liefde hebben Weegschalen sterk de
behoefte aan een vredige omgeving. Hierbij voelt de
Weegschaal zich prettig wanneer hij of zij de ander kan
betoveren waardoor het uiterlijk zeer belangrijk is.
Boogschutter
24 november – 21 december
De Boogschutter komt in eerste instantie vaak rustig over.
Ze zijn gevoelig en gepassioneerde mensen die de behoefte
hebben aan prettige contacten. De Boogschutter houdt van
reizen en zijn vaak onderweg, ze houden van avontuur.
Boogschutter zijn in de liefde uitdagend en flirten graag,
maar zijn ook romantisch ingesteld.

Waterman
20 januari- 19 februari
De Waterman vindt het belangrijk om zich op een
onafhankelijke manier te uiten .
Ze kunnen zich snel geïrriteerd voelen wanneer anderen
hun hierin willen beperken.
Mensen met als sterrenbeeld Waterman willen daarom ook
in de liefde vrij zijn.
Vandaar dat ze zich niet zo snel gaan binden.

Stier
20 april- 20 mei
Er komen de komende tijd nog genoeg kansen op de weg
van de Stier. De Stier zijn personen met een lange adem en
zijn niet bang om langdurig en hard te werken.
In de liefde wil de Stier zekerheid en stabiliteit.
Ze vindt het prettig als de ander hem of haar als stabiele en
betrouwbare persoon ziet.
Kreeft
21 juni- 22 juli
De Kreeft gaat graag zijn of haar eigen gang en wil niet door
anderen betutteld worden. Hij of zij is een fijngevoelig mens
die graag onder de mensen is die ze vertrouwen.
Kreeften hechten grote waarden aan het verleden en
kunnen daar soms dagelijks mee bezig zijn. Ze koesteren
degene die hij of zij lief heeft als schat en is bereid om hen
te beschermen tegen kwade invloeden.
Maagd
24 augustus- 22 september
De Maagd heeft vaak een wisselende stemming en de
behoefte om andere dingen te gaan doen. Het maakt de
Maagd wat onrustig en soms wat nerveus van aard.
In de liefde zoeken ze de ideale partner waardoor ze in
eerste instantie terughoudend zijn. De Maagd werkt netjes
en heeft een goed oog voor details.
Schorpioen
23 oktober- 21 november
De Schorpioen heeft een groot uithoudingsvermogen.
Wanneer ze voor iets gaan, gaan de Schorpioenen tot het
uiterste. In de liefde wil de Schorpioen intens betrokken zijn
bij de ander. Zo hebben ze de behoefte om veel, zo niet
alles, van de ander te willen weten.
De Schorpioen raakt totaal in de ban van die persoon!
Steenbok
22 december- 19 januari
Mensen met als horoscoop Steenbok hebben een logisch en
helder verstand. Ze hebben een praktische en nuchtere
instelling, waardoor ze met beide voeten op de grond
blijven. De Steenbok heeft een goed ontwikkeld
doorzettingsvermogen
waardoor
ze
goede
leiderscapaciteiten kunnen bezitten. Voor de Steenbok is
fysiek contact zeer belangrijk, wat te maken heeft met zijn
of haar sterke behoefte aan zekerheid.
Vissen
20 februari- 20 maart
Vissen hebben een meelevend en zacht karakter waarbij ze
sterk reageren op de omgeving.
Dit ten minste wanneer de Vis niet aan het dagdromen is.
In de liefde is sensitiviteit de kracht, maar ook de valkuil
voor Vissen. Mensen met als horoscoop vissen kunnen op
werkvlak een groot uithoudingsvermogen tonen.
Ze zijn in staat zich in te zetten voor het welzijn van mensen
waarmee ze werken.

KDX

Kadeekes

KEN JE LEIDING
Wie?

Gianni van hoyweghen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bijnaam? Monchichi of gigi
Aantal jaar leiding? 2 jaar ( en dat er nog veel mogen komen)
Ik geef nu leiding aan? De allerleukste liefste kadeekes
Naar welk land zou je graag eens op reis willen gaan? Marokko
Strafpicket of WC-picket? Wc -picket
Favoriete vak op school? mavo
Wat is je lievelingsfilm? Creed of the wolf of wall street
Voor welke activiteit kom je sowieso naar de KLJ? Zwemmen
Aan welke groep zou je graag nog eens leiding geven? Piep
Wat is je favoriete kleur? Steel grey
Als je op restaurant gaat, wat bestel ja dan het liefst? ribbekes
Aan wat heb je een grondige hekel? Aan mensen die liegen
Laatst verstuurde berichtje op mijn gsm is/naar wie? Naar mijn papa: ‘hotdogs is
goed.’
Hoe vul ik een zondagmiddag waarop er geen KLJ-activiteit is? Dan slaap ik eens
goed uit.
Wat weten de meeste mensen nog niet over jou? Dat ik nog naar Mega Mindy kijk.

Kadeekes

EVALUATIE
6/02/2022

Plonzen in het water
Deze dag gingen we met wel 40 kadeekes het
zwembad op stelte zetten! Om ter snelst van de
wildwaterbaan, kunstjes doen in het golvenbad,
zonnen in het buitenbad en relaxen in het
welnessgedeelte … We deden het allemaal!

20/02/2022 Knutselen met de K van koning en koningin
We toverden ‘onzen boven’ om tot een echt knutselpaleis! De kadees konden
dromenvangers maken, kaarsenpotjes versieren, schilderen op een gi ga
groot doek, kliederen met zoutdeeg … Kortom, een middag vol
knutselplezier!

27/02/2022

Carnavalbal
Vandaag kwam iedereen verkleed, zelfs de leiding! In
onze gekke kostuums speelden we allerlei spelletjes.
Het grote chipsspel was een primeur! De kadeekes
vonden dit geweldig! En wat hebben ze hun buikjes
vol gegeten met die chips, hmmmmm.

Kadeekes

13/03/2022 Lente in zicht
We trokken met z’n allen naar Hof ter Saksen. De zon
hadden we deze dag besteld en waaaw wat scheen
deze mooi! We vormden twee kampen, kamp ROOD
en kamp BLAUW. Samen streden ze tegen elkaar in een
blad-steen-schaar-duel en zochten ze elkaars vlag in
het andere kamp. Wat hebben ze genoten!
Weekend
2527/03/2022

We gaan naar Mars!

De leiding stond klaar, in hun
ruimtepakken. Klaar om te
vertrekken naar Mars! Al gauw
kwamen meer dan 40
kadeekes aan in Sint-GillesWaas om mee te vertrekken in
het ruimteschip. Eerst aten we
nog snel een hotdogje en onze
reis kon beginnen. We
maakten er een echt feestje
van in het ruimteschip. We
dansten allemaal in onze
onesies, geweldig!
Zaterdagochtend kwamen we
aan op Mars. We werden
verrast met een heerlijk
ontbijt. Daarna speelden we
enkele spelletjes en gingen we
naar de speeltuin. In de
middag werden onze buikjes
gevuld met lekkere hamburgers, hmmmm! Daarna startte onze appel-en-eitocht. Wat vonden ze dit leuk! Iedereen kwam terug met een zak vol lekkers!
’s Avonds lekker kipje met appelmoes en kroketjes en tot slot een leuke film!
Enkele kadeeks vielen hierbij al in slaap, hoe schattig! Zondagochtend
kwamen we terug aan in Sint-Gilles-Waas, wat was het een leuke ruimtereis!

Kadeekes
10/04/2022 Vriendjesdag
Vandaag kwamen vele kadeekes samen met een vriendje naar de KLJ. Wist je
dat er veel broertjes en zusjes waren? Zij kwamen alvast eens voorproeven.
Nu weten ze hoe leuk de KLJ is! Samen vormden ze bekende duo’s. Denk
maar aan Mega Mindy en Mega Toby, Caro en Vince, Den Dikken en Den
Dunne …. Samen streden ze voor de hoofdprijs.

Kadeekes

PLANNING
Zondag 24 april
Dag Van De Beverse Jeugd!
Vandaag gaan we strijden voor de prijs ‘Beste
jeugdbeweging van Beveren’. Dit doen we door
allerlei spelletjes te spelen tegen anderen KLJ’s,
Chiro’s en Scouts ’en. Kom jij mee strijden voor
deze te gekke prijs?
We spreken af om 9u15 aan het jeugdcentrum
Togenblik (Gravenplein te Beveren).
Meenemen: Lunchpakket, koek/drank,
eventueel regenkledij, …
Het einde van de dag is voorzien rond 16u30.

Zondag 8 mei

Naar het Ster!!!!!
Hopelijk is het deze dag mooi weer zodat we in die super
grote speeltuin kunnen ravotten! Wie weet is het zo’n mooi
weer dat onze voetjes het water wel mogen raken? Zouden
we zandkastelen bouwen? Wie durft er tot zijn knieën in het
water? Misschien neemt Leider Gianni wel een hele duik?
We spreken af om 14u00 aan de ingang (De Brokkelinck).
Meenemen: Rugzakje met drank/koek + €1,00 inkom.

Zondag 22 mei
Hiep hiep hoera voor Billie
Hiep hiep hoera voor Billie!
Weten jullie hoe jong leidster
Billie geworden is op 19 mei?
Ik weet het wel hoor hihihi.
Jullie zullen mogen raden! Het
zal een echt feestje worden,
beloofd!

Kadeekes

Donderdag 26 mei
Rerum Novarum
Huh? Een activiteit op donderdag? Jawel, jullie lezen het goed: op dit dagje
vrij vieren wij traditioneel Rerum Novarum in Haasdonk. Om 09u00 ’s
morgens staat een misviering gepland waarin we de ‘K’ in de afkorting KLJ
een centrale rol geven. Wij hopen jullie dan met zoveel als mogelijk leden te
mogen ontvangen in de kerk. Nadien kunnen jullie enkele uurtjes vrij spelen
op ons lokaal, waarna we met z’n allen middageten op het dorpsplein. Vanaf
13u30 organiseert KLJ Haasdonk een heuse spelnamiddag waar jullie kunnen
proeven van verschillende sporten en spelletjes. Jullie ouders kunnen zich in
tussentijd neerplaveien op het terrascafé op het dorpsplein voor een heerlijk
drankje en versnapering, met muzikale ondersteuning. Wij hopen dat jullie
talrijk aanwezig zijn zodat het dorpsplein volledig wordt ingepalmd door ons!
Het einde van de dag is voorzien rond 17u00.
PS: Alle leden die die dag deelnemen, krijgen gratis een hotdog/pannenkoek
en een drankje!
Zondag 5 juni
Zomerfeest!
Whoohooooo bijna zomer!!!
Haal die zonnecrème maar al
boven! Vandaag maken we er
een Zomerse activiteit van op
het KLJ-lokaal. Kom jij ook?

Zondag 26 juni
Naar de zee olé oléééé
Zijn jullie ook zo’n strandliefhebbers en kan je niet wachten om weer je
voeten in het zand te zetten? Of om een frisse duik te nemen in de zee? Wij
nemen jullie mee naar de zee! Samen
zandkastelen bouwen, samen meeuwen
tellen, samen over de golven springen …
Whooeehoeee, kei leuk!
Komen jullie ook?
Ps: info volgt nog via mail

Kadeekes

Kamp 11/07-16/07 KI KA KAMP
Whooohoeee, wij kijken heel erg uit naar ons knotsgekke kamp? Ga jij ook
graag mee? Het wordt te gek!
Verdere info volgt nog.

Kadeekes

WIST JE DATJES
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•
•
•
•
•
•
•
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•
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Team Blauw en team Rood tegen elkaar streden in de bossen van Hof Ter Saksen
Er veel gewonnen werd bij het blad-steen-schaar-duel
Er ook veel verloren werd bij het blad-steen-schaar-duel
De vlag moeilijk te vinden was in kamp blauw
Wij ook wel graag een mooi bos willen aan ons klj-lokaal
Wij naar de ruimte geweest zijn
De kids flink geslapen hebben
Semmie heel vroeg wakker wordt
Hij in de nacht stiekem snoepjes eet
Hij de anderen ook wakker hield
Ze nachtje door wouden doen
De meisjes veel flinker waren
Zij direct sliepen
Zij heel veel knuffels en speelgoed bij hadden
Er verhaaltjes werden voorgelezen
Dit door Jules
Leidster Billie vindt dat Jules nog veel moet oefenen
Leidster Billie bijna in slaap viel door Jules zijn voorleesskils
Dat er veel koppeltjes zijn
Ik ze even zal oplijsten
Lisse en Briek
Thibault en Lore
Jade en Andreas
Joppe en Aline
Stan en Siets
Ik misschien jullie aan het foppen ben
Ik eigenlijk niet weet wie de koppeltjes zijn
Er ook veel vriendjes waren op vriendjesdag
Briselda haar broertje Brayan meebracht
Briek zijn broer Basiel
Emma haar vriendin Anke meenam
Aisha nog eens op bezoek kwam
Lore haar zusje Lize meenam

PIEP

Piep

Ken je leiding
Wie?

Hebe stuer
● Bijnaam? Habe/Habbe
● Aantal jaren leiding? 157788000 seconden
● Ik geef nu leiding aan?

(maar O = I )
● Naar welk land zou je graag eens op reis gaan? Australië!!!!
● Straf- of wc-picket? Hangt er vanaf hoe vuil de WC’s zijn xp maar ik denk toch eerder
WC-piket: korte pijn :)
● Favoriete vak op school? Farmacologie (gaat over alle pilletjes die er bestaan :0 )
● Wat is je lievelingsfilm? Stiekem vind ik Disney films nog steeds leuk (oepsie)
● Voor welke activiteit kom je sws naar de KLJ? Oei oei, keuzestressss… Weekend en
kamp zijn steeds het allerleukst omdat je dan heeeeeel veeeeel activiteiten doet!
● Aan welke groep zou je graag nog eens leiding geven? Aan niemand buiten piep,
want vind de piepers te leuk, schattig, tof, grappig,... <3333
● Wat is je favoriete kleur? De kleur van de liefde
● Als je op restaurant gaat, wat bestel je dan het liefst? Meestal pasta (en toch blijf ik
altijd twijfelen tot op het laatste moment :( )
● Aan wat heb je een grote hekel? Mensen die smakken tijdens het eten (ieuwl ieuwl
ieuwl)
● Laatst verstuurde berichtje op mijn gsm is/naar wie? “Look nodig of niet” naar een
vriendin met wie ik samen ging koken (guesadillas: jammieeeee)
● Hoe vul ik mijn zondagnamiddag waarop er geen KLJ activiteit is? Werken voor
scholeke, chillen en de trein naar Leuven nemen (ENNNNNN: de mol kijken)
● Wat weten de meeste mensen nog niet over jou? Ik kan een bloemetje maken met
mijn tong (ik zal het de volgende activiteit tonen, beloofd!)

Piep

Ken je leiding
Wie?

Ruben Smet
● Bijnaam? Ruby (of volgens Marie: Gymmie boy)
● Aantal jaren leiding? 5 + 6 - 4 + 2 - 7 + 1= mijn aantal
jaren leiding
● Ik geef nu leiding aan? Aan de best slapende leden op een weekend (al is dit niet
echt de waarheid en dat hebben ze bewezen ;) ): de piepers.
● Naar welk land zou je graag eens op reis gaan? Ik zou ooit nog naar Noorwegen op
reis willen gaan.
● Straf- of wc-picket? Wc-picket al heb ik het nog nooit gegeven.
● Favoriete vak op school? Anatomie en het menselijk bewegingsstelsel.
● Wat is je lievelingsfilm? Elke film zolang er maar genoeg actie inzit.
● Voor welke activiteit kom je sws naar de KLJ? Als we ruige spelletjes gaan spelen!!!
● Aan welke groep zou je graag nog eens leiding geven? Ik zou ooit eens aan de
oudste groep (oud) leiding willen geven.
● Wat is je favoriete kleur? sjortouw, sjortouw, sjortouw, mijn lievelingskleur is …
● Als je op restaurant gaat, wat bestel je dan het liefst? Ik bestel dan liefst een
kippefilet met lekkere pepersaus, hmmmm.
● Aan wat heb je een grote hekel? Ik heb een zeer grote hekel aan het weer dat je
twijfelt aan kan ik zonder of moet ik met jas naar school gaan, arghh om zot van te
worden.
● Laatst verstuurde berichtje op mijn gsm is/naar wie? “Jij bent nog wakker?” dat ik
naar mijn neef stuurde in Leuven omdat ik ‘s avonds laat nog op wandel was om een
ijsje te gaan halen en voorbij zijn kot liep.
● Hoe vul ik mijn zondagnamiddag waarop er geen KLJ activiteit is? Studeren,
studeren en nog eens studeren en dan ‘s avonds ontspannen.
● Wat weten de meeste mensen nog niet over jou? Ik heb een nonkel die priester is
en in het Vaticaan af en toe verblijft.

Piep

EVALUATIE
Vrijdag 14 januari

Homo universalis

De Homo Universalis van piep
is gekend: jaja, de enige echte
Thor. Wij, de leiding van piep,
wouden op zoek gaan naar de
‘alleskunner’ uit piep. Het was
de bedoeling om allemaal
korte en kleine spelletjes te
spelen zoals bottle flip,
muurzitten, ballonnen
ploffen, dikke Rik, … Elke keer
als de leden een spel wonnen, kregen ze een punt. Uiteindelijk was het de
bedoeling om zo veel mogelijk punten te verzamelen. Degene die op het
einde van de avond de meeste punten had gesprokkeld, werd verklaard tot
de “Homo Universalis” van Piep. Hoewel alle leden veel punten scoorden en
hun uiterste best deden, Thor sprong er toch bovenuit (met één punt extra!)
Zeker een activiteit die voor herhaling vatbaar is :).

Vrijdag 28 januari

Rechtendoortocht

Vandaag stond rechtendoortocht op het programma of
beter gezegd: fotozoektocht. Het was eens iets nieuws:
een zoektocht met foto’s van bepaalde locaties waar ze
in groep een groepsfoto moesten nemen. Dit klinkt
gemakkelijk, maar er zat een klein addertje onder het
gras verstopt! Op enkele locaties waren er leden van
oud aanwezig (meer bepaald Daan en Dag, bedankt
voor de hulp jongens!) die hun uiterste best deden om
de leden te laten verschieten. Indien minstens 1 lid van
de groep verschoot, konden ze geen foto meer nemen
op deze locatie. Op deze manier was het dus helemaal niet zo gemakkelijk om
de meeste punten te scoren. Het werd een geweldige activiteit met veeeeele
kilometers in de benen! Of dit betekent dat we nooit meer een
rechtendoortocht gaan doen? Daar ga ik nog geen antwoord op geven :) Een
verrassing voor volgend jaar !!

Piep

Zondag 13 februari

Op reis naar Antarctica

Vandaag zijn we op reis naar Antarctica
geweest. Niet echt helemaal naar het
verre Zuiden, maar gewoonweg naar het
Antarctica in Wilrijk. Ondanks dat we
toch in België bleven was het daar
binnen heeeeeeel koud. Het avontuur op
Antarctica begon bij het passen van de
schaatsen. Hierin bleken de piepers toch
niet echt geweldig te zijn om direct de
juiste maat te kiezen, zo stonden we 364 seconden te wachten opdat
iedereen klaar was. Jaa je las het goed wel liefst 364 seconden hoor, dat is
toch wat leidster Nona ons wijs maakte ;). Als dat allemaal in orde was,
konden we eindelijk het ijs op. Al maak ik mij de bedenking dat er niet veel
geschaatst is geweest en dat de piepers eerder het snoep en de frisdrank uit
de automaten interessanter vonden dan het schaatsen zelf, want ocharme
dankzij ons konden de werknemers hard werken bij het vullen. We zullen dus
maar besluiten dat de piepers zeeeeeer grote snoepersverorberaars zijn die
het schaatsen hierdoor wel geslaagd vonden!!!!!

Zondag 27 februari

Pi pa pleintjesspelen

Vandaag speelden we het grote “verover-dewereld-spel”. De piepers mochten na elk
gewonnen spel een deeltje van de wereldkaart
kiezen en veroveren. Het werd een spannende
namiddag, vooral de strijd om Rusland en
Oekraïne (want elke groep wou deze landen
koste wat kost veroveren :0). Van kruisvlaggenroof en dikke Bertha op het
modderigste pleintje ooit tot vier op een rij en tikkertje ketting in Bunderhof:
iedereen amuseerde zich rot. Het zonnetje maakte alles nog 719492904 keer
leuker!! En gelukkig maar dat de zon scheen, want meerdere piepers hingen
VOL met modder (rarara, wie o wie, tip: de Zamannekes). We sloten de
activiteit af met hond en been deluxe in het klimrek. Uiteindelijk mocht groep
groen zich uitroepen tot de beste wereldveroveraars. Kortom het was een
geslaagde activiteit!!

Piep

Vrijdag 18 maart - Weekend
zondag 20 maart
Een kort overzichtje van het party-weekend van piep
Vrijdagavond amuseerden we ons te pletter met een muziekquiz: stop-deband-ronde, liedjes uitbeelden, emoji-ronde,… De lidjes hebben zelfs een
nieuw liedje geleerd: “Zoë eet pita”

. Ik heb van horen zeggen dat we op

kamp de videoclip van dit liedje gaan opnemen! Na een korte nacht
startten we de dag met een bosspel. Stratego was nieuw voor de meeste
piepers, maar het werd een avontuurlijke strijd! Heel wat schrammen later
(stomme doornen…), was het tijd voor lekkere croques. In de namiddag stond
het grote feestspel op het programma

. Baseballen, zwoele Bertha, in de

put,… Allemaal spelletjes in het zonnetje: zaaaaaalig
. Uiteindelijk moesten
de piepers een feestje in een bepaald thema in elkaar steken. Kerstmis,
begrafenis, België en carnaval: wat een sfeer!! Ook speelden we de “masked
singer” - piep edition! Na een geslaagd feestje, was het bedtijd

.

Kortom: een geweldig weekend
En bereid je maar voor, want kamp wordt
nog 92288494928 keer leuker (Huh, kan dat wel??? JAAAAA ZEKER!!!!)

Piep

Zondag 27 maart

Ostdonks dorpsspel

Dorpsspel op de ouderwetse manier of toch niet? Leiding Piep staat wel
bekend om hun speciale activiteiten hé! We konden niet anders dan ook deze
activiteit een beetje te pimpen. De namiddag werd verdeeld in 3 uren, waarbij
er elk uur een andere opdracht op het programma stond. Het 1e uur was het
de bedoeling zoveel mogelijk voorwerpen te verzamelen zoals 5 kranten, 10
kroonkurken, een buitenlandse munt, appel, hardgekookt ei, … Daarna begon
de tweede opdracht: een appel-en-ei tocht!! Hierbij haalden de leden een heel
grote, maar echt een HEEEEEEEEEL grote buit binnen. Chips, chips, snoep en
nogmaals snoep. De buit werd verorberd door de leden als vieruurtje. Tot slot
moesten ze nog enkele opdrachten uitvoeren zoals frieten bakken, een pintje
tappen, auto vol tanken, … Hier en daar kregen ze weeral eens lekkere
versnaperingen, waardoor de piepers met een rond buikje naar huis
vetrokken! Een meer dan geslaagde activiteit dus (zeker omdat de piepers
zoveel konden snoeperen ;) )!

Piep

Zondag 10 april

Clash der generaties

Vandaag namen de piepers het op tegen hun ouders.
Ook al waren we met niet veel, het was een activiteit
om U tegen te zeggen!!! Na elk “groot” spel, speelden
we een tussenronde waarbij er telkens een voordeel
was voor de winnaar van het “groot” spel. We
speelden pok, paard en ruiter, levend stronten,
tikkertje cirkel, 4 op een rij en zelf stoelenrace! Hoewel
de ouders de “grote” spelletjes vaak wonnen, waren
het de piepers die uitblonken in de tussenrondes!
Tiktok dansjes, “subway surfen”, wie is het?,... ze
waren steeds nét iets beter dan de ouders. Als
vieruurtje waren er heeeeerlijke pannenkoeken! Het was dus leuk, spannend
en lekker :). We zouden graag de papa’s en mama nog eens willen bedanken
om er samen met ons zo een leuke namiddag van te maken!

Piep

PLANNING
Zondag 24 april

Dag van de Beverse jeugd

Chiro’s, scoutsen, KLJ’s,... Allemaal zullen ze de strijd aangaan met ons in tal
van spelletjes en opdrachten. De ideale moment om nog maar eens te tonen
dat die van KLJ Haasdonk de allerbesten zijn!!! Heb je zin in een dag vol plezier
en avontuur? Kom dan zeker af om de eer van onze
KLJ mee te verdedigen! We spreken af aan het
jeugdcentrum Togenblik (Gravenplein te Beveren)
om 09u15. Het volstaat om die dag een lunchpakket
en eventuele regenkledij/zonnecrème te voorzien.
Het einde van de dag is voorzien rond 16u30.

Zondag 8 mei

Het veerboot-gerelateerde spel

Veerboten en een spel, hoe kan dat nu samen passen???
En toch lees je het goed: vandaag staat de activiteit in het
teken van (veer)boten! Meer bepaald: een spel op de
boot/boten :o. Maar eeuhhh, waarschijnlijk denken jullie
allemaal: wat bedoelen jullie daar nu weeral mee? Gaan we
zelf op het lokaal een boot bouwen? Gaan we verstoppertje spelen op een
veerboot? Gaan we veerboten bezoeken als spel? Gaan we veerboten
veroveren? Allemaal vragen die door jouw hoofd spoken? Awel, hier al een
kleine tip: we spreken af op het lokaal om 13u45 (ja inderdaad een kwartiertje
vroeger) met de fiets. We vertrekken stipt om 14u!

Zondag 22 mei

Battle of the seas

Weeral een activiteit met boten, boten, boten, water, water en nog eens
water. Ik kan jullie al horen denken: is de leiding nu helemaal zot aan het
worden? Ja, toch wel een beetje (oepsie). We spelen vandaag zeeslag in
levende lijve op het lokaal! Hopelijk ken je dit spelletje én de beste strategieën
om jouw boten te plaatsen. Anders raden we je toch aan om zeker eens wat
extra tips en tricks op te zoeken. (P.S: ik zou geen tips
gaan vragen aan leidster Zoë, want die denkt wel dat ze
het goed kan, maar geloof mij (Ruben) dat ze er
helemaal niet goed in is).

Donderdag 26 mei

Rerum Novarum

Huh? Een activiteit op donderdag? Jawel, jullie lezen het goed: op dit dagje
vrij vieren wij traditioneel Rerum Novarum in Haasdonk. Om 09u00 ’s
morgens staat een misviering gepland waarin we de ‘K’ in de afkorting KLJ
een centrale rol geven. Wij hopen jullie dan met zoveel als mogelijk leden te
mogen ontvangen in de kerk. Nadien kunnen jullie enkele uurtjes vrij spelen
op ons lokaal, waarna we met z’n allen middageten op het dorpsplein. Vanaf
13u30 organiseert KLJ Haasdonk een heuse spelnamiddag waar jullie kunnen
proeven van verschillende sporten en spelletjes. Jullie ouders kunnen zich in
tussentijd neerplaveien op het terrascafé op het dorpsplein voor een heerlijk
drankje en versnapering, met muzikale ondersteuning. Wij hopen dat jullie
talrijk aanwezig zijn zodat het dorpsplein volledig wordt ingepalmd door ons!
Het einde van de dag is voorzien rond 17u00.
PS: Alle leden die die dag deelnemen, krijgen gratis een hotdog/pannenkoek
en een drankje!

Zondag 3 juni

Shotten in den dropbowl

Hopelijk snappen jullie het woordgrapje :). We gaan vandaag alleszins
bowlen!!! Ik heb van horen zeggen dat leider Ben eens gaat gooien met de
zwaarste bowlingbal :0. En pas maar op voor Nona, want haar record is 5
strikes achter elkaar (wooooow). Benieuwd of iedereen met/zonder hekjes
kan bowlen en hoe goed iedereen is? Kom dan zeker om 19u naar den
“Dropshot” (Hendrik Consciencestraat 45, Beveren). Vergeet zeker geen 5
euro mee te nemen! Om half tien mogen alle piepers terug opgehaald worden
op dezelfde locatie. Graag een mailtje sturen VOOR 31/05 naar
leidingpiep@gmail.com om te bevestigen dat je meegaat (zo kunnen we
voldoende banen reserveren, maar vol = vol). Tot dan!!

Zondag 26 juni

10 kleine piepers die zwommen naar de zee
Tien kleine piepers die zwommen naar de zee

’T is goed’, zei de leiding, ‘maar wij gaan niet mee!’
Wij blijven liever op het mooie, warme strand
Want in de zee daar zwemmen haaien en die bijten je
blub, blub, blub, blub,blub, blub, blub, blub, blub, blub,....
Ja ja, vandaag gaan we nog eens op stap
met zijn allen! Jullie worden allemaal aan
het station in Beveren verwacht om 8 uur
’s ochtends met volle maag. Zeker niet te
vergeten: lunchpakket, drinken, 5 euro,
zonnecrème, handdoek, zwemkledij en
jullie goed humeur natuurlijk! Nu enkel
nog hopen op suuuuuper goed weer :) Oh
en de leiding gaat uiteraard wel zwemmen in de zee (mopje flauw mopjeeee)!
11-21 juli

Kamp

JOEPIEEEEEEEE, het is weer zover: 11 dagen vol plezier, avonturen, spelletjes!
De uitnodiging volgt nog :)

Piep
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de piepers eigenlijk niet allemaal zo goed kunnen schaatsen?
ze dit ook niet zo erg vonden?
ze toch liever aan de automaat van het snoep stonden?
wij dit als leiding dan maar toe stonden?
Jef de kampioen was aan deze automaat?
hij hierbij deels zijn geld zelf terug kreeg van de machine?
hij hierdoor dan snoep kon blijven kopen?
de piepers ook weinig slaap nodig hebben?
ze op weekend namelijk al OM 4u45 WAKKER WAREN??????
de leiding wel veel slaap nodig heeft?
ze dus hopen dat de piepers op kamp langer slapen?
het weekend voor de rest superformiweldigeindefantakolosachtig was?
je dit woord maar eens moet opzoeken als je dit niet kent?
niet iedereen de lippenstift even cool vond?
de lippenstift ook niet goed van onze lippen ging?
sommige mensen dit met een spons geprobeerd hebben?
dit wel echt goed werkte?
we toch nog een appeltje te schillen hebben met Frank en Sabine?
het zondag namelijk plots begon te sneeuwen terwijl we zaterdag in onze T-shirt
rondliepen?
de piepers veel verborgen talenten hebben?
Lieke bijvoorbeeld heel goed zou kunnen meedoen aan “the masked singer”?
niemand haar filmpje namelijk herkend had?
Mare heeeeel snel omhoog kan klimmen?
zij dit bewezen heeft in het klimrek achter de sporthal?
zij misschien stiekem spiderwoman is?
ik niet eens weet of dit wel bestaat?
het eten op weekend heel lekker was?
sommige piepers het echter een beetje speciaal vonden?
Seppe bijvoorbeeld een croque monsieur heeft gegeten met kaas, hesp en choco?
iedereen puree, appelmoes en gehakt wel apart lust, maar samen niet altijd?
ik dit een heel klein beetje raar vind?
we een heel toffe activiteit gespeeld hebben in de vakantie?
de piepers hierbij hun ouders mochten mee nemen?
het echt een gevecht tussen de generaties werd?
de ouders heel competitief waren en zich niet lieten kennen?
de piepers uiteindelijk toch gewonnen hebben van de ouders?
wij dit stiekem gehoopt hadden?
we het de ouders ook zeker gegund hadden?
het binnenkort dag van de Beverse jeugd is?
wij ervan overtuigd zijn dat de piepers ook hier hun beste beentje zullen voorzetten?

JONG

Jong

Ken je leiding
Wie?

Jolien pijl
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Bijnaam? Jolene, gelijk het nummer van Dolly Parton. Pijl is
voor de vrienden 🏹
Aantal jaren leiding? Dit is mijn eerste jaar in de leiding 😮
Ik geef nu leiding aan? Jongggggg 😎
Naar welk land zou je graag eens op reis gaan? Naar
Egypte, ik zou daar tien kamelen waard zijn heb ik van horen zeggen.
Straf- of wc-picket? Geef mij maar straf-picket, afwassen met van die goeie
meezingers op!!!
Favoriete vak op school? Zo graag ga ik niet naar school, maar als ik echt moet kiezen
is dat anatomie 🤓
Wat is je lievelingsfilm? Alle The Fast and the Furious films en The Notebook
(deuhhh)
Voor welke activiteit kom je sws naar de KLJ? Schaatsen is toch één van mijn
favorietjes, ondanks mijn val dit jaar (dankzij lidje Ward 😜 mopje)
Aan welke groep zou je graag nog eens leiding geven? Nog een jaartje jong zou ik
zeker niet erg vinden 😉
Wat is je favoriete kleur? Groen, zoals mijn ogen 👀
Als je op restaurant gaat, wat bestel je dan het liefst? Biefstuk saignant gebakken,
champignonsaus en frieten. Mmmmmm of toch maar kroketten
Aan wat heb je een grote hekel? Mensen die te laat komen 🤬
Laatst verstuurde berichtje op mijn gsm is/naar wie? “Ik ben al onderweg naar huis,
yess!” Dit stuurde ik naar leidster Lani, wij lopen samen stage in Brussel en slapen in
een appartementje. Ik was toen juist op weg naar ons appartementje na stage.
Hoe vul ik mijn zondagnamiddag waarop er geen KLJ activiteit is? Gaan shoppen
met leiders Jules en Gianni, lekker met de meiden 😙
Wat weten de meeste mensen nog niet over jou? Dat leidster Billie mijn jongere zus
is 🤫

Jong

EVALUATIE
Vrijdag 14 januari
Jachtseizoen
Deze vrijdag speelden we met jong onze eigen (en veel betere
😉) versie van jachtseizoen. Twee teams namen het tegen
elkaar op, de boeven en de jagers. Door snel te lopen en elkaar
op het verkeerde pad te sturen, slaagden de jagers er telkens in
om de boeven “te vangen”.

Zondag 30 januari

Bosspel
We trokken er deze zondag op uit naar de bossen van
Haasdonk, yihaaaa!!! Het grote nummerspel maakte
het soms erg spannend. Vooral toen Lore en Elise
dachten verstoppertje te spelen met ons. Gelukkig
kwamen ze al snel tevoorschijn voor het vieruurtje.
😋

Zondag 13 februari
Ruige Spelen
Op deze mooie zondagmiddag speelden we met z’n
allen ruige spelen. Het ging er soms vettig aan toe
maar dat hield jong niet tegen om ervoor te gaan.
Ook de leiding zette hun beste
beentjes voor.

Jong

25-27 februari
Weekend
Ons mega tof weekend hebben we ingezet met een zoektocht naar de top
secret locatie. De leden hebben deze locatie achterhaald aan de hand van
enkele raadsels. Mijn team heeft uiteraard als eerste de locatie bereikt
😎(dit was het terrein van Chiro Temse). Zaterdag hebben we gevuld met
sportieve spelletjes. We hebben die dag afgesloten met een muziekquiz. Ik
heb toen gemerkt dat onze leden heel goed kunnen zingen, bijna zo goed als
het gejank van een kat 😉 (mopje). Zondag zijn we de dag gestart met een
stevig ontbijt, met dank aan de koks. We zijn hierna naar het zwembad in
Bornem gefietst, onderweg hebben we jammer genoeg afscheid moeten
nemen van ons lidje Lander. Hij was gevallen met de fiets, maar maakt het
ondertussen goed! In het zwembad van Bornem hebben we ons goed
geamuseerd, vooral op de glijbaan. 😆 Als afsluiter van het weekend hebben
we een mooie fietstocht van Bornem naar het lokaal gemaakt.

Zondag 13 maart
FC Kip VS FC Haan
Met pijl en boog gingen we deze zondagmiddag de
strijd aan, de teams FC Kip en FC Haan namen het
tegen elkaar op. Doorheen Haasdonk moesten onze
leden op zoek gaan naar kaarten om zo het terrein te
kunnen betreden met pijl en boog. Eens in het terrein
kon de strijd tussen beide teams beginnen. FC Haan
was een duidelijke winnaar, zij konden goed overweg
met pijl en boog.

Jong

Zondag 27 maart
Gewestactiviteit
Het weer zat deze zondag heel goed mee, met het zonnetje op ons gezicht en
onze voeten in het zand. Zo zag de gewestactiviteit er natuurlijk niet
helemaal uit. We speelden met de verschillende klj’s spelletjes op domein de
Ster. Klj Haasdonk was misschien niet in de meerderheid aanwezig maar we
hebben ons allemaal ingezet voor twee.
Vrijdag 1 april
Bowlen
De vrijdagavond zijn we gaan bowlen in Beveren. De meisjes hebben hier nog
maar eens bewezen dat vrouwen tot het sterkste geslacht behoren. Met lidje
Paulien op kop, zij heeft ons allemaal een poepje laten ruiken met haar
bowling skills.

Jong

PLANNING
Vrijdag 6 mei –
Sleepover
zaterdag 7 mei
Hier kijkt de leiding al heeeeeel lang naar uit! Het is namelijk geen gewone
sleepover, maar een sleepover in tenten! Als jullie dus een
tent hebben, mogen jullie dit al laten weten in een berichtje
naar ons. Jullie worden vrijdag om 18u op het lokaal verwacht
met
- Lege maag
- Matje
- Slaapzak
- Pyjama
- Zaklamp
- Toiletgerief
- Proper ondergoed
Zaterdag mogen jullie terug naar huis om 11u. Verdere info volgt via
WhatsApp.
Zondag 22 mei
Back to basics
De titel spreekt voor zich: deze zondag gaan we back to
basics en spelen we nog eens de meest typische KLJspelletjes. Trek dus jullie beste KLJ-kleren maar al aan
om nog eens een namiddag goed te ravotten op het
lokaal!

Jong

Donderdag 26 mei
Rerum Novarum
Huh? Een activiteit op donderdag? Jawel, jullie lezen het goed: op dit dagje
vrij vieren wij traditioneel Rerum Novarum in Haasdonk. Om 09u00 ’s
morgens staat een misviering gepland waarin we de ‘K’ in de afkorting KLJ
een centrale rol geven. Wij hopen jullie dan met zoveel als mogelijk leden te
mogen ontvangen in de kerk. Nadien kunnen jullie enkele uurtjes vrij spelen
op ons lokaal, waarna we met z’n allen middageten op het dorpsplein. Vanaf
13u30 organiseert KLJ Haasdonk een heuse spelnamiddag waar jullie kunnen
proeven van verschillende sporten en spelletjes. Jullie ouders kunnen zich in
tussentijd neerplaveien op het terrascafé op het dorpsplein voor een heerlijk
drankje en versnapering, met muzikale ondersteuning. Wij hopen dat jullie
talrijk aanwezig zijn zodat het dorpsplein volledig wordt ingepalmd door ons!
Het einde van de dag is voorzien rond 17u00.
PS: Alle leden die die dag deelnemen, krijgen gratis een hotdog/pannenkoek
en een drankje!
Vrijdag 10 juni

Instuif
Een vrijdagavond net voor de examens/tijdens de
examens… Het ideale moment om eens te komen
ontspannen op de KLJ! Jullie zijn die avond welkom
tussen 19u en 22u (je mag dus ook wat later komen
of vroeger vertrekken) om wat stoom af te blazen
en even al die examenstress te vergeten. Leer
alvast de veelvouden van 7 vanbuiten, want wie
weet spelen we nog eens Choupappe
.

Zondag 26 juni
Zee
Joepieeeee, nog eens met heel de KLJ naar de zee! Jullie
worden die dag om 7u30 op het lokaal verwacht met de
FIETS en in uniform. Wat moet je nog zeker meenemen?
Lunckpakket, drinken, zwemgerief, handdoek, 5 euro en
zonnecrème. Wij hebben alvast de zon besteld, hopelijk tot
dan!

Woensdag 29 juni
Buizenfeestje
Na 3 jaar laaaaang wachten, mogen we eindelijk ons
jaarlijks buizenfeestje nog eens organiseren! Haal jullie
mooiste verkleedkleren en beste dansbenen dus maar
al boven, want het wordt weer een topper van
formaat! De uitnodiging volgt nog.
11 – 21 juli

Kamp
Op het moment dat ik dit schrijf, is het nog exact 3
maanden tot kamp. SPANNEEEEEEEND!! Zet deze data
alvast in jullie agenda, want het wordt onvergetelijk! De
uitnodiging volgt nog.

31 juli
Sportfeest
Vandaag komen alle KLJ’s van OostVlaanderen naar Haasdonk om te dansen,
wimpelen, touwtrekken, lopen,… Wij doen
hier ook zelf aan mee, dus hou deze datum
maar al vrij zodat we zo veel mogelijk bekers
kunnen winnen!
Voor de data van de overige sportfeesten en de data waarop we oefenen,
krijgen jullie nog een aparte brief.
19-24 augustus

Zomerbar
Deze week toveren we ons lokaal weer om tot een
supergezellige zomerbar! Hierbij kunnen we jullie hulp zeker
goed gebruiken. Jullie krijgen nog een brief met daarop de
exacte data waarop jullie kunnen komen helpen.
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Jachtseizoen de eerste activiteit van het nieuwe jaar was?
Dit meteen een topper van formaat was?
Iedereen dit een heel spannend spel vond?
Het ook een heel vermoeiend spel is?
Je namelijk de hele tijd moet lopen?
Ons weekend ook heel leuk was?
We met maar liefst 25 leden waren?
De leiding het heel leuk vond dat jullie met zo veel aanwezig waren?
Iedereen de glijbaan in het zwembad van Bornem heel leuk vond?
De allerlaatste keer op de glijbaan toch wel de leukste was?
De leden wel zullen weten waarover ik het heb?
We ook heel wat gefietst hebben op weekend?
Dit al een goede voorbereiding was voor kamp?
Het trouwens nog minder dan 3 maanden is voor we vertrekken op kamp?
Ik al aan het aftellen ben?
Niet iedereen zo goed overweg kan met een pijl en boog?
Ik dit zelf ook niet zo goed kon?
Ward graag een spel wint?
Hij zich daarvoor graag in het zand laat vallen?
Dit een spel was op de gewestactiviteit?
Hij dit spel dan ook gewonnen heeft?
Hij toen een extra koek kreeg?
Ons -16 spel superleuk was?
Wij met niet zo veel waren?
Ondanks dat wij toch het beste team waren?
Tijdens het bowlen iedereen heel enthousiast was?
De jongens allemaal voor de bank ipv op de bank zaten?
Dit kwam omdat ze allemaal een beetje gestrest waren?
Één van de volgende activiteiten sleepover is?
Jullie allemaal zeker moeten komen?
We namelijk in tenten gaan slapen?
Leiding jong ook graag meespeelt met de spelletjes?
Wij soms daardoor vergeten foto’s te nemen?
Dit dus de reden is dat er weinig foto’s in de facebookgroep staan?
Jullie ons altijd mogen helpen te onthouden om meer foto’s te nemen

OUD

Oud

Ken je leiding
Wie?

Marthe van raemdonck
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bijnaam? Smartie
Aantal jaar leiding? Dit is nu mijn 4e jaar
Ik geef nu leiding aan? Aan de sjarels van OUD
Naar welk land zou je graag eens op reis willen gaan? Als ik later veel geld heb staat
een tropisch eiland wel op mijn bucket list! Anders is Kroatië ook goed hoor
Strafpicket of WC-picket? Geef mij maar strafpicket, die vuile wc’s van de mannen
raak ik liever niet aan!
Favoriete vak op school? Het vak waarbij ik veel met mijn handen kan werken en niet
te veel moet nadenken 😉
Wat is je lievelingsfilm? Ik heb niet echt 1 favoriete film maar mijn genre is meestal
wel romantiek, reality, of humor. Eigenlijk dus bijna alles behalve actie.
Voor welke activiteit kom je sowieso naar de KLJ? Ik vond stadsspel altijd héél leuk!
Aan welke groep zou je graag nog eens leiding geven? Jong, dan heb ik al de
groepen eens gehad.
Wat is je favoriete kleur? Ultramarijn, ik word heel vrolijk van die kleur.
Als je op restaurant gaat, wat bestel je dan het liefst? Sowieso spaghetti!!!
Aan wat heb je een grondige hekel? Aan mensen die haten op de jeugdbeweging!!!
Laatst verstuurde berichtje op mijn gsm is/naar wie? ‘Top’ naar leidster Billie
Hoe vul ik een zondagmiddag waarop er geen KLJ-activiteit is? Meestal werk ik voor
school, of probeer ik slaap in te halen als ik een zwaar nachtje heb gehad, hihi.
Wat weten de meeste mensen nog niet over jou? Dat ik na de douche mijn tenen
droog met een haardroger om wratten te voorkomen. En ja hoor, het werkt! Wijze
raad van mijn dokter!

Oud

EVALUATIE
Zondag 21 januari
3x7 tot de eerste
Voor deze activiteit werden ze in twee
groepen gesplitst. Wij wouden eens zien hoe
goed ze Haasdonk wel echt kennen. De leiding
ging op voorhand al eens op pad om
detailfoto’s te trekken. De teams moesten om
ter snelst de detailfoto gaan zoeken over heel
Haasdonk en die zo goed mogelijk na
fotograferen. Het team dat het snelste terug op het lokaal aankwam kreeg
een punt. Er hing ook een wie is het aan verbonden. Het team met de meeste
punten op het einde van het spel kreeg de meeste kansen om een ja – nee
vraag te stellen.
Zondag 6 februari
Homecinema
Deze zondag hadden we een super leuk bosspel voorzien. Maar door code
oranje (het slechte weer dus) was het geen goed idee om in het bos te gaan
spelen. Daarom hadden we last minute een homecinema voorzien. En zaten
we lekker droog met chips en een drankje naar een vette film te kijken.
Vrijdag 18 februari
Kerkcompetitie
Aangezien er niet zo veel leden aanwezig waren kon onze
competitie niet doorgaan… Maar niet getreurd want we
staan altijd klaar met een plan B! De leden mochten zelf
kiezen wat we in de plaats van de competitie gingen doen
en dat was naar de ‘masked singer’ kijken en just dance
spelen! Wij hadden een paar hapjes voorzien voor tijdens
het kijken!

Oud

Zondag 6 maart
Borrelmatch
De beste zondag van het jaar is weer
aangebroken! Dé borrelmatch!!
Iedereen heeft heel hard gestreden om de
eerste plaats te bemachtigen. Dit jaar
hebben zelfs de vrouwen mee gespeeld!
Maar er kan natuurlijk maar 1 winnaar zijn..
Dit jaar mogen ‘de vrije boeren’ met trots
zeggen dat ze de beste voetballers van het jaar zijn!
Vrijdag 11 maart
Gewestquiz
Het gewest voorziet normaal elk jaar een quiz, die kon jammer genoeg niet
doorgaan maar ze hadden iets anders in petto! Ze hadden voor 1 avond het
KLJ café geopend! Na een tof fietstochtje naar het lokaal van Kruibeke werden
we warm ontvangen met hapjes en drankjes en konden we met het gewest
spelletjes spelen.
Vrijdag 25 maart
Stratego
Deze avond moest oud tegen elkaar strijden in twee teams.
Het was de bedoeling om zo snel mogelijk als eerste de vlag
te vinden. De vlag zat verstopt op de werf van de Heirbaan
en het lokaal. En ja hoor! Team Alicia heeft de vlag als eerste
gevonden!

Oud

PLANNING
Zondag 8 mei
We gaan naar de maan!
Haha… oops, ik bedoel euhm… We gaan naar ’t ster!
laten we hopen dat
het goed weer is zodat we kunnen kubben en chillen op het strand! Neem
een zakgeldje mee om te hydrateren! Tot daaaan!!!!!
Donderdag 26 mei
Rerum Novarum
Huh? Een activiteit op donderdag? Jawel, jullie lezen het goed: op dit dagje
vrij vieren wij traditioneel Rerum Novarum in Haasdonk. Om 09u00 ’s
morgens staat een misviering gepland waarin we de ‘K’ in de afkorting KLJ
een centrale rol geven. Wij hopen jullie dan met zoveel als mogelijk leden te
mogen ontvangen in de kerk. Nadien kunnen jullie enkele uurtjes vrij spelen
op ons lokaal, waarna we met z’n allen middageten op het dorpsplein. Vanaf
13u30 organiseert KLJ Haasdonk een heuse spelnamiddag waar jullie kunnen
proeven van verschillende sporten en spelletjes. Jullie ouders kunnen zich in
tussentijd neerplaveien op het terrascafé op het dorpsplein voor een heerlijk
drankje en versnapering, met muzikale ondersteuning. Wij hopen dat jullie
talrijk aanwezig zijn zodat het dorpsplein volledig wordt ingepalmd door ons!
Het einde van de dag is voorzien rond 17u00.
PS: Alle leden die die dag deelnemen, krijgen gratis een hotdog/pannenkoek
en een drankje!
Vrijdag 20 mei
Baseballtornooi
Voor deze activiteit hebben we een baseballtornooi voorzien! Een tornooi voor
leden oud én de leiding! Hoe jullie de teams moeten
verdelen laten we jullie nog weten dus hou de
whatsapp, fb groep goed in de gaten en begin maar al
te oefenen want wie weet krijgt de winnaar wel een
surprise!
Vrijdag 3 juni
Geaam
Ja hoor, voor deze activiteit doen we nog heel geheimzinnig! Begin maar al
na te denken wat het allemaal kan zijn!
We
laten jullie nog even in spanning afwachten, hihi.
Jullie krijgen snel meer van ons te horen!
Spanneeeend!!!

Oud

Zondag 26 juni
Zee
Jeeeeej, naar de zee!!!! Het moment is eindelijk aangebroken dat we nog eens
met z’n allen naar de zee kunnen zonder corona! Ik
hoop dat jullie er even hard naar uitkijken als wij doen!
We maken er een toffe dag van! En ps.: de eerste die
Lau helemaal onder het zand kan laten verdwijnen
krijgt een verrassing!
Woensdag 29 juni
Buizenfeestje
Na 3 jaar laaaaang wachten, mogen we eindelijk ons
jaarlijks buizenfeestje nog eens organiseren! Haal jullie
mooiste verkleedkleren en beste dansbenen dus maar
al boven, want het wordt weer een topper van
formaat! De uitnodiging volgt nog.
11-21 juli
Kamp
Dit jaar gaan we op kamp naar Kaullile! Smeer jullie benen maar al goed in
want we gaan natuurlijk met de fiets!
meer info volgt later nog!!
19-24 augustus

Zomerbar
Deze week toveren we ons lokaal weer om tot een
supergezellige zomerbar! Hierbij kunnen we jullie hulp zeker
goed gebruiken. Jullie krijgen nog een brief met daarop de
exacte data waarop jullie kunnen komen helpen.

Oud
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Alicia elke activiteit aanwezig is?
Wij dit enorm appreciëren?
Ik al super hard uitkijk naar kamp?
Wij hopen dat jullie allemaal mee gaan?
Ik nu in bed lig met gescheurde kruisbanden?
Ik hoop dat het tegen kamp al beter is?
De jongens allemaal seutjes waren tijdens de borrelmatch?
De vrouwen geen seuten waren?
Ze bijna allemaal hebben mee gevoetbald?
Ik super trots op hen ben?
Ik natuurlijk ook trots op de jongens ben desondanks ze niet mee hebben
gespeeld?
Ze super goed hebben supporterd?
We tijdens klj-café de leden hebben klaargestoomd voor kamp?
We ze nieuwe spelletjes hebben aangeleerd die we op kamp veel gaan
spelen?
Ik maar niet kan zwijgen over kamp?
Ik nu ga afronden?
Ik lekkere spaghetti ga eten?
We dit ook op kamp eten?
Ik nu echt ga stoppen over kamp?
Met z’n allen, KLAAR!
Toedelssss!!!!

Kookmomentje

Tijd om te koken!
Deze Pielewuiter maken we Griekse yoghurt ijsjes met aardbei en honing

Ingrediënten voor 6 ijsjes:

o
o
o

320 gram Griekse yoghurt
150 gram aardbeien
40 gram honing

1. Snijd de aardbeien in stukjes.
2. Roer de honing door de yoghurt. Meng daarna voorzichtig de aardbeien door de
yoghurt.
3. Vul de vormpjes voorzichtig met het yoghurtmengsel. Indien je
geen vormpjes thuis hebt, kan je zeker ook een plastieken beker
gebruiken!

4. Als je een vormpje of plastieken beker gevuld hebt, tik er dan even mee op het
aanrecht zodat de luchtbellen omhoog komen.
5. Zet de vormpjes minimaal 3 uur in de
vriezer.

Laat het smaken!! <3

Interview

KLJ HAASDONK VRAAGT HET AAN...
Stef van de vyver
In deze Pielewuiter trok onze KLJ-reporter
erop uit voor een ontmoeting met Stef, oudleider van KLJ Haasdonk en manusje-vanalles. Niet alleen organiseerde hij tal van
leuke activiteiten, kampen en weekenden,
ook heeft hij in grote mate bijgedragen aan
de bouw van ons nieuwe lokaal. Zelfs nu nog,
enkele jaren nadat hij op KLJ-pensioen trok,
kunnen we nog steeds op hem rekenen. Zo
zal hij de rol van Technisch Verantwoordelijke
op ons nakende sportfeest vervullen,
tezamen met zijn boezemvriend Gert. Wij
brachten een bezoek aan Stef, benieuwd naar
enkele sappige anekdotes van vroeger en een
vooruitblik naar wat ons te wachten staat op
31 juli!
De meeste van onze wat oudere leden hebben nog leiding van jou gekregen. Zou je jezelf nog eens
kunnen voorstellen voor onze nieuwe en jongere leden?
Mijn ouders hebben allebei in de KLJ gezeten (Melsele en Haasdonk). Zelf ben ik naar de KLJ beginnen
gaan vanaf het eerste leerjaar (toen waren er nog geen KDX!) en ben er blijven plakken. Later ben ik in
de leiding gegaan en heb ik bij Jong en Oud gestaan, leeftijdsgroepen waarbij ik me met de medeleiding
vooral kon uitleven in het organiseren van activiteiten, weekends en kampen. Ook was ik steeds te
vinden voor andere randactiviteiten zoals fuiven, sportfeest, kermisweek… Ik kreeg steeds veel energie
van hoeveel er met een gemotiveerde groep mensen gedaan kon worden op zo een korte tijd bij deze
evenementen.
Bij het laatste sportfeest dat door onze KLJ werd georganiseerd in 2016, stond jij mee aan het roer
als eindverantwoordelijke. Wat weet je nog over de aanloop naar en de dag zelf van het sportfeest?
Ik weet dat de opbouwweek ervoor heel hectisch was omdat het sportfeest plaatsvond een goeie week
na het kamp. Het was een heel pittige periode want de week na het sportfeest startten we al met de
opbouw van de kermisweek. Dat was wel een hele uitdaging. We hebben toen ook onze eigen
kermistent gebruikt voor het sportfeest waardoor we ze twee keer kort na elkaar hebben
getransporteerd en opgezet (de mensen die hier al eens aan hebben meegeholpen, weten wel wat dit
inhoudt ;-). Gedurende de hele week van de voorbereiding zijn we daar met heel wat mensen elke dag
aanwezig geweest. Sommigen voor en na hun werk, sommigen ganse dagen, en uiteraard bleven we
er ook met wat volk slapen in de tent. We kookten ons eten toen op een zelfgemaakte BBQ (lees: put
in de grond). Het was ook enorm leuk om te zien hoeveel belangstelling er was bij de ex-leden en
leiding van toen, die regelmatig ook eens binnen sprongen om te zien of er nog hulp nodig was (of dat
de tap al aangesloten was?).
De dag zelf vond ik het vooral moeilijk dat we ook aan alles meededen en dit te combineren met onze
taken als organiserende KLJ. We wouden alles graag opvolgen en controleren via onze walkietalkies.
Eigenlijk bleek dat niet nodig, alles verliep vlot en dat lukte natuurlijk dankzij de voorbereiding van de
leidingsploeg en de inzet van de vele medewerkers die dag. Voor de meeste medewerkers was het
natuurlijk ook niet het eerste sportfeest waaraan ze mee hielpen.

Interview
We hadden die dag geluk met het weer, wat prachtige foto’s heeft opgeleverd. Ook het
openingsnummer was heel knap, daar zat zelfs een act met brommers in (wat eigenlijk niet toegelaten
was door KLJ Nationaal). We hebben die voordien moeten verstoppen in een kubus gemaakt van
werfhekkens. Voor dit jaar stel ik voor om iets te doen met levende dieren (dat mag ook niet volgens
het reglement). Laurens zou nog wel iets kunnen regelen met boerenpaarden heb ik gehoord…
Je stond als leider bekend om je creatieve ideeën, bizarre slaapzakken en soms ingewikkelde
hersenspinsels. Waar kan jij die fantasie en creativiteit vandaag de dag aan kwijt?
In mijn job doe ik onderzoek en ontwikkeling aan biogasinstallaties, we maken groene energie met
koeienmest, dat vraagt creativiteit. Thuis zijn we volop aan het voorbereiden voor ons bouwproject in
de Luiseekstraat. Daar gaan we ons de komende jaren nog wel wat op kunnen uitleven. En er is daar
nog plaats genoeg voor andere projectjes later!
Welke zaken heb je meegenomen/onthouden uit je ervaringen als (hoofd)leider van onze KLJ die je
vandaag de dag nog steeds gebruikt?
De ervaring die ik opdeed met de bouw van het lokaal, ik ben heel blij dat we hier samen voor gegaan
zijn met het bouwteam. Hier heb ik veel van opgestoken. Het organiseren van evenementen is een
ervaring die ik kon gebruiken bij het organiseren van ons trouwfeest vorig jaar.
Wat me ook bijblijft is hoe je via de leiding op heel jonge leeftijd leert omgaan met een veelheid van
situaties, mensen, beslissingen… Ik vind het straf hoe zo’n organisatie volledig op jonge mensen draait,
waar er een goeie mix is tussen ontspanning en verantwoordelijkheid. En er is toch ook genoeg
controle, want de ouders van de leden en leiding kijken natuurlijk ook mee naar hoe alles draait.
Op welke manier maakt KLJ Haasdonk vandaag nog deel uit van je leven?
Zoals veel van mijn medeleiding maken we deel uit van een generatie die sterk verankerd is in
Haasdonk. We kennen veel mensen van oud-Chiro tot boerenkrijgcomité, in de cafés, de
zelfstandigen… het is opvallend hoeveel mensen je van hier of daar nog kent door hier vroeger via de
KLJ mee in contact te komen en dat vind ik leuk, je bent thuis in je eigen dorp. Uiteraard heb ik daar
ook vaste vrienden aan over gehouden waarop je altijd kan rekenen voor ontspanning en inspanning.
Sommige tradities die we ooit meegekregen hebben en/of zelf hebben gestart zijn ook blijvend: het
dragen van een dokvest en atlassen, ook al ben je geen dokwerker. De voorliefde voor Hoegaarden
van’t vat in een plastic bekertje op de kermisweek… Verder ben ik ook altijd blij als ik ergens in België
kom waar we met de KLJ ook (in de buurt) zijn geweest. Altijd wel ergens een leuke herinnering aan
een van de vele kampen, weekends en uitstappen die ik mocht meemaken. Vooral weekend oud is
altijd een echte ontdekkingsreis geweest waarbij je, dankzij de typische “dropping” waarmee het
weekend steevast begint, tot in de meest afgelegen stukken van ons land komt!

Uit de oude doos

Wat foto’s van het sportfeest van 2016…

Uit de oude doos

… om jullie al warm te maken voor het sportfeest van 2022!

Kidscorner

Kidscorner
Woordzoeker
Onder het motto ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’, hebben wij jullie hulp nodig om alle
groenten terug te vinden in dit gigantische letterdoolhof! Als jullie erin slagen om alles terug te
vinden, mogen jullie jezelf gerust belonen met chips, snoep, frisdrank of een pak frieten (want dat
smaakt tenminste altijd, in tegenstelling tot sommige groenten
).

Sudoku
Dé klassieker onder de spelpuzzels, maar kan jij hem oplossen?

Kidscorner
De piramide van Haasdonk
Slaag jij erin om deze rekensom te laten kloppen door slechts 1 lucifer te laten slagen?
Fijn zo, ik immers niet!!!

Hersenkrakers
Voor de knappe koppen onder ons een mooie uitdaging!

