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4
-12:
@Zwembad Beveren
om 14:00
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Agenda -9
Zondag 6 november: Geen activiteit 

Helaas, wij kunnen vandaag geen activiteit geven aan jullie.
Wij organiseerden gisteren een MEGA-GOEDE fuif om wat
extra geld in ons laatje te brengen om nog leukere activiteiten
aan jullie te geven. Als jullie mama’s, papa’s, … tijd hebben,
mogen
ze
ons
zeker
komen
helpen!
Alle helpende handen zijn meeeeer dan welkom!

Zondag 13 november: de wolf vs de 7 geitjes
We hebben goed nieuws en slecht nieuws… Het goede nieuws is, dat we
vandaag naar het ster gaan, joehoeee. Het slechte nieuws is dat de geitjes
ontsnapt zijn in de speeltuin… Hopelijk vinden jullie de geitjes op tijd
terug zodat de wolf ze niet kan opeten… We verwachten jullie om 14u
op De Schakel om samen met ons te gaan zoeken. Vandaag kunnen jullie
enkel chips kopen (0,50 euro). Jullie moeten zelf jullie drinken
(drinkbus) meenemen.

Zondag 20 november: Sint in de piste
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan, hij brent ons Sint-Nicolaas ik zie hem al
staan… Dag Sinterklaasje, daaaag, daaaag, daaag, zwarte piet. Zo kunnen we nog wel even
doorgaan. Kennen jullie deze liedjes ook allemaal? Of kennen jullie er nog meer? Vandaag
komen deze liedjes zeker goed van pas want we gaan naar Sint
in de piste kijken. We spreken af om 13u30 aan de voorkant
van het Stadhuis (bij Sinterklaas beeld). Jullie ouders mogen
jullie komen ophalen om 16u30 op dezelfde plaats. De prijs is
10 euro. Op voorhand inschrijven bij Charlotte, ten laatste
10 november, zo kunnen we optijd de tickets kopen en is
iedereen zeker van zijn plaatsje. GOED NIEUWS: als jullie
broer of zus graag mee gaat kijken met ons, kan dat! Zij
betalen 15 euro. Op voorhand ook inschrijven!
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Zondag 27 november: Hans en Grietje koken met de heks.
“Kniebel, knabbel, knuisje, wie knabbelt er aan mijn huisje?”
Euhhhhh, niemand hoor mevrouw de heks. Zeker niet de -9!
Want wij gaan vandaag onze eigen peperkoekenhuisjes maken!
Geen paniek als je dit niet lust, we gaan ook nog allemaal andere
lekkere dingen maken! Om 14u beginnen we te kokkerellen. De
activiteit kost 2 euro.
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Agenda –12
Zondag 6 November: Geen activiteit
Helaas pindakaas, vandaag is er jammer genoeg geen activiteit. De leiding flitste per ongeluk
naar een verkeerd tijdvak. Een dagje uitrusten voor jullie dus.

Zondag 13 November: De geheime boodschap van
Toetanchamon.
Wowww! Toetanchamon heeft een geheime boodschap
achtergelaten op de schakel. Omdat niemand dit kan ontcijferen
is de -12 onze laatste hoop. Durf jij deze uitdaging aan, kom
dan zeker om 14 u naar de schakel. Toetanchamon keert
traditioneel om 17 u terug naar zijn graf. Spijtig genoeg zullen
we dan ook naar huis moeten gaan.
Zondag 20 November: Een monSTERlijke tocht door de woestijn.
Kijk daar een monstertje! Op deze mysterieuze plek in de woestijn bevinden zich enkele
monsters die alles onveilig maken. Enkel samen kunnen we deze verslaan. Onze spannende
tocht begint om 14:00 op de schakel. Wanneer we de monsters hebben overmeestert, kunnen
we met een gerust gevoel tegen 17:00 naar huis.

Zondag 27 November: Kom op, wie geraakt er aan de pyramidetop!
Vandaag klimmen we om ter eerst naar de KLJpyramidetop. Wie kan de geweldige pyramidetop het
eerst bereiken? Om dat te weten te komen spreken
we om 14 u op de schakel af. Wanneer we de top
bereiken zien we ons huis in de verte. Tegen 17 u
kan iedereen perfect naar huis vertrekken.
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Zondag 4 December: Door de zee met Mozes.
Mozes opent voor ons vandaag het
zwembad, waar we veel waterpret met
hem kunnen beleven. Wil je graag
meedoen kom dan om 13:45 u naar
LAGO Beveren De Meerminnen. We
verzamelen aan de ingang van het
zwembad. Neem zeker 5 euro, een
drankje en koekje mee. Tegen 16:45 u
sluit Mozes het zwembad, dus kunnen
we uitgeput maar voldaan naar huis
vertrekken.
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Agenda -16
Zondag 6 november: Geen activiteit;(
Pfff geen activiteit zondag… dit wegens onze jaarlijkse fuif die op zaterdag 5 november door
gaat. Jullie leiding heeft een hele nacht hard moeten werken om deze fuif spetterend te
maken. Vandaar dat het dus geen activiteit is vandaag. Jullie zijn in de week van de opbouw
zeker allemaal welkom om te helpen! Bij vragen mogen jullie altijd in de Whatsappgroep
sturen.

Zondag 13 november: rechtendoortocht
Lid: “Maar ale hier staat een hek… kunnen we
niet rondgaan?”
Leiding: “Nee dat is niet de bedoeling. Je zal
een manier moeten vinden om een over te
geraken.”
Dit is daarmee ook de bedoeling van onze
rechtendoortocht. Vandaag maken we een
wandeling waarin we alleen maar rechtendoor
gaan lopen. Geen bocht of kleine omweg zal
ons te sterk zijn om deze tocht tot een goed einde te brengen. Doe zeker stevige schoenen aan/
laarzen/ …, iets waar jij goed in kan wandelen en dat min of meer bestemd is tegen nat.
We hopen op jullie massale opkomst! Zoals altijd is het om 14:00 te doen op de Schakel.
Tot dan!

Zondag 20 november: Youtube Olympics
Ooit al eens willen deelnemen aan de
olympische spelen? Dan is dit jou kans. Laat
je talenten naar boven komen en toon in welke
discipline jij het beste bent. Is het nu sprint,
kogelstoten, volleybal, …? Wij zijn alvast
super benieuwd in welke prijzen jullie gaan
vallen. Bind jullie veters nog eens goed strak
en begin er maar aan! Tot zondag om 14:00
op de Schakel.
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Zondag 27 november: Zwemmen in Beveren
Oh joepie eindelijk nog eens gaan zwemmen in Beveren.
Heb jij zin om lekker te ravotten in de wildwaterbaan of
lekker te chillen in de spa? Twijfel niet en ga zeker mee.
Verdere informatie zal nog worden doorgestuurd in de
Whatsappgroep. We zien jullie daar!
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Agenda +16
Zaterdag 5 november: Crazy dating party
Het is weer zover, het is weer de tijd om een handje te helpen op onze jaarlijkse fuif. Jullie
zijn meer dan welkom op de opbouw/afbraak en op de avond zelf om ons te helpen er weer
een spetterende editie van te maken.

Vrijdag 11 november: Ticket to ride
Kom mee spelen in een levensgrote ticket to ride en
misschien is jou team wel als eerste op hun bestemming!
Om 20u op de schakel.

Vrijdag 18 november: Geen activiteit :(
Jullie leiding heeft vergadering en er is deze avond geen activiteit, maar niet getreurd want
volgende week is het weer activiteit.

Vrijdag 25 november: 2 promille quiz
Kijk nog eens vlug naar het laatste nieuws en leer nog
vlug de hoofdsteden van Europa want vanavond gaan
we quizen. (Meer info volgt.) Om 20u op de schakel.
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Piekerhoekje
Hallo allemaal. Het is weer het tijd van het jaar. Sinterklaas en zijn pieten zijn aangekomen in
ons land. Dus zin om voor hem iets te knutselen? Knutsel dan zeker deze stoomboot uit een
drinkkarton. (sjabloon op volgende pagina)
Als je dit hebt gedaan neem er een foto mee en druk deze af. Zet je naam erop en steek deze
daarna in het piekerhoekje brievenbus. Deze brievenbus kun je vinden aan de toog in het
lokaal. En als je deze niet vindt vraag het zeker eens aan de leiding. Wanneer het piekerhoekje
brievenbus wordt geleegd zal je een cadeau krijgen. Veel plezier!

Knutselen en spelen met de Sint | ALDI België
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Verjaardagen

Aimee De Ruysscher

8/11/2012

10 jaar

Eline Goosens

24/11/2012

10 jaar

Florian Van Den Branden

30/11/2005

17 jaar

Jelle Wauman

30/11/2001

21 jaar

Jules Roosens

5/11/2002

20 jaar

Linde Heirbaut

17/11/2004

18 jaar

Tiebe Van Vlierberghe

15/11/2007

15 jaar

Vito Colman

9/11/2012

10 jaar

Ward De Block

13/11/2001

21 jaar

Wout Van Mullem

5/11/2006

16 jaar
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Moppentrommel

Jantje: Wat betekent: I don’t know?
Pietje: Ik weet het niet!
Jantje: Dan vraag ik het wel aan iemand anders.

Jantje zegt: Mama, op welke dag
ben ik geboren?
Moeder verteld: Op 24 maart.
Jantje antwoordt: Wat leuk zeg, Dat is precies op
mijn verjaardag!
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Vliegende reporter
Naam: Noor Sbai
Leeftijd: 6 jaar
School/Studies: 2e leerjaar droomballon
Broers of zussen:
neen
Hobby’s: Turnen en KLJ
Lievelingseten: Pizza
margherita
Wat is je allergrootste droom? 100 LOL
poppen hebben
Welk Disney personage vindt jij het leukst ?
Mickey Mouse
Liever gedachten kunnen lezen of kunnen
toveren? Toveren
Wat wil je later worden? Politie zo kan ik alle
boeven vangen
Als je een dier mocht zijn, welk dier zou je dan kiezen en waarom? Een poes omdat je dan
veel met je baasje kan spelen en knuffelen
Op wie heb ik stiekem een oogje? Niemand
Wat zou je super graag eens willen doen als activiteit bij de KLJ? Halloweentocht
Welk spelletje speel je het liefst? Zo dat spelletje met een eitje op je hoofd (chicken run)
Wie vindt je de leukste -9 leiding? Charlotte, Chloé, Hanne en Emma V
Waarom ben je in de KLJ gekomen? Omdat mijn tante vroeger ook in de jeugdbeweging
zat
Als je voor 1 dag een bekend persoon mocht zijn, wie zou je dan kiezen? Camille van
vuurwerk
Wat zou je allemaal meenemen naar een onbewoond eiland? Mijn knuffel, een tent, kleren
en genoeg eten
Vraag van de vorige geïnterviewde: Welke schoenmaat heb jij? 31 of 32 of 33
Welke vraag zou je willen stellen aan de volgende die wordt geïnterviewd? Hoe ziet jouw
lievelingsonderbroek eruit?
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