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Voorwoord
Hola chicos y chica!
We zijn er, juni. De laatste maand van het KLJ-werkjaar. Onwaarschijnlijk hoe snel iets
voorbij vliegt? Maar ge weet wat ze zeggen eh? De tijd vliegt als je u amuseert!
Dit is het dan, het aller allerlaatste voorwoord. Nog een laatste keer dit werkjaar mag ik jullie
toespreken. Dit mag dan wel niet het langste voorwoord zijn, het is zeker en vast de meest
emotionele!
In juni heeft jullie geliefde leiding dan wel examens, toch zullen zij speciaal voor jullie nog
een gaatje vinden op zondagmiddag/zondagvoormiddag of zaterdagavond. Na de examens
breekt misschien wel de beste periode van het jaar aan: de KLJ-zomer. Slotactiviteiten,
sportfeesten, kamp … en nog zoveel meer. Pak jullie leiding deze maand nog eens goed vast,
want de activiteiten lopen op zijn einde. Graag sluit ik af met deze verwarrende maar ook
doordachte quote: Volgende keer zijn we er weer met meer weer ~ Frank Deboosere.
Ik heb me geamuseerd met schrijven, ik hoop jullie minstens evenveel als mij.
Ciao!
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Agenda -9
Zondag 5 juni: Plons de kikker
Waterballonnen hier, waterballonnen daar, waterballonnen
overal! Want warm weer betekent waterspelletjes. Doe
daarom kleren aan die nat mogen worden. Neem ook reservekleding,
waterschoenen en een handdoek mee. Voor deze leuke waterspelletjes
worden jullie om 14u verwacht op de schakel.
Zondag 12 juni: Geen activiteit door examens
Oh nee het is geen -9 activiteit! Maar waarom eigenlijk? Dit komt doordat
jullie leiding in deze periode examens hebben. Dan moeten ze achter de
schoolboeken zitten en een heel pak studeren. Dus wens ze maar veel
succes! Maar niet getreurd volgende week staat er weer een TOFFE
activiteit voor jullie klaar!
Zondag 19 juni: Één tegen allen
Rol je mouwen maar op en rek je armen maar uit. Want het is tijd dat jullie aan de leiding
laten zien, wat jullie allemaal kunnen. Kom zeker om 14u naar de schakel. We verwachten
jullie daar!
PS. Vergeet niet dat het fruitdag is!
Zondag 26 juni: Geen activiteit door afbraak OLF
Oei nee, het zal een saaie zondag worden, want is het is geen -9
activiteit. Waarom is het geen activiteit? Dit komt omdat er een groot
feest was op de schakel. En die moet nog afgebroken worden met de
hulp van jullie leiding en de andere jeugdbewegingen.

Zondag 2 juli: Zeehonden spotten aan de zee (Sea Life)
Kijk! Kijk! Ik zie daar een hele …grote… dikke… ZEEHOND!!!
Wow die was zo cool! Van dit krijg ik zin om eens naar Sea Life te
gaan en al hun zeedieren te bezoeken. Komen jullie met ons mee?
Schrijf jullie in via Charlotte. Verdere informatie volgt nog.
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Agenda –12
Zaterdag 4 juni: filmavond
Klj @ the movies!! Wil jij net zoals de vorige keer
een gezellige film kijken met al je toffe
klj-vriendjes? Kom dan zeker ZATERDAGAVOND
om 18.30u naar de schakel en bereid je voor op een
filmspektakel!
De activiteit eindigt om 21.00u.

Zondag 12 juni: geen activiteit
Helaas pindakaas! Jullie leiding heeft examens en zijn hard
aan het studeren! We kunnen helaas geen activiteit geven ☹.
Volgende week zijn we er weer met een super toffe,
fantastisch, coole, leuke activiteit!

Zondag 19 juni: activiteit zoals de -9
Vandaag gaan we terug in de tijd en spelen we toffe
spelletjes met de sloebers van de -9. Ben je al vergeten hoe
het was om in de -9 te zitten of heb je niet in de -9 gezeten?
Mis je het om terug wat kleiner te zijn? Kom dan mee
spelletjes spelen om 14u op de schakel! Tot dan!
PS. Vergeet niet dat het fruitdag is!

Zondag 26 juni: slotactiviteit
Vond jij het net zoals de leiding een ongelofelijk tof
jaar en wil je nog een laatste knalactiviteit? Kom dan
zeker naar de tofste activiteit van het jaar! We maken
er voor de laatste keer nog een fantastische dag van!
Verdere informatie kan je op de uitnodiging vinden!
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Agenda -16
Zondag 5 juni: On Sundays, we brunch
Omdat onze liefste leden en helaas ook een deel van de coolste leiding examens hebben,
spreken we deze zondag af in de voormiddag. We gaan namelijk fri-fra-fretten op een
BRUNCH!! We verwachten jullie van 9 tot 11 uur op de schakel. Jullie moeten enkel jullie
ochtendhumeur thuislaten, wij zorgen voor lekkernijen zodat we hierna allemaal weer braaf
kunnen gaan studeren. SUCCES ALLEMAAL <3

Zaterdag 11 juni: It’s movie timeee
Omdat ontspanning natuurlijk ook belangrijk is, heel belangrijk zelfs tijdens onze favoriete
periode van het jaar, spreken we af om deze zaterdagavond allemaal gezellig samen een film
te kijken op de schakel. We verwachten jullie tussen 19u en 19u30. Be there, or miss ne goeie
film!

Zondag 19 juni: Helaas pindakaas…
Om de welgekende reden, is er helaas deze week geen
activiteit… Heeeel veel succes nog bij de laatste loodjes, YES
YOU CAN! (zeg 10 keer ‘KLJ is leuk’ in de spiegel voor je
naar een examen vertrekt. Dat zou geluk brengen…)

Zondag 26 juni: Afbraak OLF
Er is deze week nog steeds geen activiteit, maar er zijn zeker en vast veel helpende handen
nodig om de schakel weer in orde te brengen na een hopelijk fantastische editie van OLF!
Jullie zijn meer dan welkom! + 50 vriendschapspunten voor wie aanwezig is! ;)

BELANGRIJK!
Uiteraard willen we samen ons werkjaar nog afsluiten met een topactiviteit. In de eerste week
van juli zullen we daarom nog een slotactiviteit organiseren, we houden jullie op de hoogte
via WhatsApp.
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Agenda +16
Vrijdag 3 juni: Sterwars
Benieuwd welke fantastische spelen wij voor jullie klaarstaan hebben op het ster? Even terug
het kind naar boven laten komen om te ravotten tussen het zand? Kom dan zeker naar onze
fantastische sterwars op het ster. We verzamelen om 20u @de schakel.
Vrijdag 10 juni: KLJ soirée
Na inspanning komt ontspanning. Ook tijdens de
examens maken we even tijd om te ontspannen met jullie
vrienden en vriendinnen. Jullie zijn welkom vanaf 20u
om de gezellige sfeer, muziek,... op te snuiven.

Vrijdag 17 juni: fuif
Klaar om even de stress van jullie af te schudden of de werkweek afsluiten met een gezellige
fuif! Jullie zijn allen welkom vanaf 21u @de schakel om er een fantastische avond van te
maken.

Maandag 20- vrijdag 24 juni: OLF
De grootste fuif van het Waasland en omstreken. Jaja je hoort
het goed, vanavond is het OLF en dus geen activiteit, maar jullie
zijn allen de hele week welkom om een steentje bij te dragen
aan deze fantastische fuif. Verdere info volgt via facebook.

Zaterdag 2 juli: Slotactiviteit
We sluiten het +16 jaar af met een uiterst gezellige BBQ. Lekkere vleesjes en veel plezier!
Jullie zijn allen welkom vanaf 19u @de schakel. Vergeet niet jullie eigen vleesje(s) mee te
brengen en 5 euro. Gelieve ten laatste in te schrijven via deze link tegen woensdag 29/06.
https://forms.gle/MQxsGfCB5BbogDbs6
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Extraatje van de maand
Het kamp is in zicht!
Om jullie al wat warm te maken voor deze 10 beste dagen van het jaar en voor het nostalgisch
gevoel, toon ik graag nog enkele kampfoto’s.
SAVE THE DATE!!!
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Piekerhoekje
Hallo allemaal. Wat gaat de tijd toch snel! Want het is bijna zomervakantie. Maar ik heb een
probleem. Mijn reiskoffer is zoek. Deze heb ik nodig om op vakantie te kunnen gaan. Kunnen
jullie mij helpen hem te vinden? Wanneer je de oplossing hebt gevonden, laat het dan zien aan
leidster Hanne. En krijg een tof cadeautje.
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Verjaardagen juni

Axelle Maes

20/06/2000

22 jaar

Cedric Puylaert

22/06/1996

26 jaar

Daan Vermeersch

11/06/2012

10 jaar

Hanne Colman

5/06/2010

12 jaar

Helena Koklenberg

5/06/2000

22 jaar

Lize Van Moer

14/06/1999

23 jaar

Lucca Wauters

25/06/2011

11 jaar

Nelle Colman

25/06/2014

8 jaar

Niels De Witte

23/06/2009

13 jaar

Noora Beck

11/06/2012

10 jaar

Orena Van Raemdonck

11/06/2014

8 jaar

Tibo De Paep

15/06/2007

15 jaar

Tim Van de Merlen

3/06/2000

22 jaar

Vic Dhollander

24/06/2015

7 jaar
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Verjaardagen juli
Hanne Laps

11/07/2012

10 jaar

Julle Van Vlierberghe

3/07/2002

20 jaar

Marie-Li Vervust

6/07/2005

17 jaar

Stien Aluwe

6/07/2009

13 jaar

Lisa Foubert

11/07/2010

12 jaar

Liese De Cock

12/07/2013

9 jaar

Mauro Van Nespen

12/07/2011

11 jaar

Wannes De Breucker

14/07/2009

13 jaar

Sienna Verspeet

16/07/2009

13 jaar

Lisanne Ryckebusch

16/07/1997

25 jaar

Thomas Ryckebusch

16/07/1997

25 jaar

Kyona Van Goethem

27/07/2004

18 jaar

Lukas Van Haute

31/07/2014

8 jaar

Mathis Vereecken

31/07/2013

9 jaar
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Verjaardagen augustus
Amber-Leigh Rombout

2/08/2012

10 jaar

Julie Heyntjens

2/08/2000

22 jaar

Emma Aluwe

4/08/2005

17 jaar

Wannes Feys

5/08/2008

14 jaar

Elise Heyndrickx

6/08/2015

7 jaar

Arthur Meersman

6/08/2013

9 jaar

Yoran Van Goethem

7/08/2006

16 jaar

Xeno Maes

8/08/2006

16 jaar

Artuur Van Eetvelde

9/08/2014

8 jaar

Cara Bruynincx

11/08/2005

17 jaar

Sara Smet

12/08/2005

17 jaar

Lies Coucke

14/08/2009

13 jaar

Hanne Rombaut

16/08/2010

12 jaar

Fien Rombaut

16/08/2010

12 jaar

Jore Van Vlierberghe

17/08/2005

17 jaar

Gilles Bastijns

20/08/2004

18 jaar

Saartje Panis

21/08/2009

13 jaar

Emma Van Mullem

24/08/2005

17 jaar

Lili De Cauwer

29/08/2010

12 jaar

Jade De Vuyst

31/08/2005

17 jaar
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Moppentrommel
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Vliegende reporter
Naam: Yoran Van Goethem
Leeftijd: 15 jaar
Verjaardag: 7/08/2006
School/Studies: Wetenschappen Wiskunde - Broederschool
Broers of zussen? Naam?: 2 zussen, Sharon en Kyona
Hobby’s? Voetbal & KLJ
Lievelingseten? Zelfgemaakte lasagne
Wat is je allergrootste droom? Dat Waasland-Beveren de Champions league wint
Wat is je lievelings disney personage? Cars
Liever gedachten kunnen lezen of kunnen toveren? Kunnen toveren
Wat wil je later worden? Groot
Als je een dier mocht zijn, welk dier zou je dan kiezen en waarom? Rottweiler, ik vind dat
een mooi beest
Op wie heb ik stiekem een oogje? Op mijn zussen
Wat zou je super graag eens willen doen als activiteit bij de KLJ? Naar een (buitenlandse)
voetbalmatch gaan kijken
Welk spelletje speel je het liefst? Voetbal
Wie vindt je de leukste -16 leiding? Jules & Thomas
Waarom ben je in de KLJ gekomen? Moest van mijn zussen
Als je voor 1 dag een celebrity mocht zijn, wie zou je dan kiezen? Kevin De Bruyne
Wat zou je allemaal meenemen naar een onbewoond eiland? Voetbal & een boot om terug
te varen
Vraag van de vorige geïnterviewde: Welke schoenmaat heb jij? 40
Welke vraag zou je willen stellen aan de volgende die wordt geïnterviewd? Welk
wereldrecord wil je breken?
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