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Voorwoord 
 

Hola chicos y chica! 

Een nieuwe maand betekent een nieuw boekje en een nieuw boekje betekent een nieuw 

geweldig voorwoord. Voor jullie het boekje verder lezen om te ontdekken welke fabuleuze 

activiteiten mei met zich meebrengt, geven we jullie eerst nog een overzicht van de maand 

april. 

De -9 startten de maand met een kookactiviteit. Resultaat? Een heel vuile keuken en lekkere 

wafels.  De -12’ers begonnen de maand met een vermoeid maar meer dan geslaagd weekend. 

De week erna waanden ze zich in de wereld van avatar Aang en trokken ze ten strijde tegen 

de vuurnatie. Ook de -16 bleef niet stil zitten. Ze gingen de strijd aan met de andere 

jeugdbewegingen van de schakel om nu eindelijk te bewijzen wie er écht de beste 

jeugdbeweging is. Op het einde van de maand was het leidingswissel. Een uitgesproken kans 

voor de leden om de andere leiding te leren kennen. Voor de leiding was dit ook het geschikte 

moment op eens te kijken hoe leuk ze het vonden bij een andere groep. HINT HINT 

misschien wel jullie nieuwe leiding voor volgend jaar?? 

De +16 begon de maand met de beste activiteit van het werkjaar: Sport en spel. Boze blikken, 

woordenwisselingen en intense vriendschapspacten zijn standaard van de partij. 2 weken erna 

werden de geslachten gescheiden en konden ze elk hun eigen ding doen. De meisjes spraken 

af bij Sharon om een lekkere tasting-koekjes-drink-activiteit te houden. De jongens deden iets 

wat ze nog nooit gedaan hadden, een voetbaltornooi. 

De maand mei zal voor de sommige de laatste KLJ-maand zijn voor de zomer. De examens 

loeren om de hoek. Geniet er dus allemaal nog een beetje van en onthoudt: er is licht aan het 

einde van de tunnel!! 

Ciao! 
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Agenda -9 
 

 

Zondag 1 mei : Blijven zwemmen, blijven zwemmen… 

Joepie, vandaag gaan wij net zoals Nemo en Dory zwemmen. 

Doe jullie mooiste zwembroek, badpak of bikini maar al aan en vergeet je 

handdoek niet ! Jullie worden om 14:15u aan het zwembad van Beveren 

verwacht en om 16:45u mogen de mama’s en papa’s jullie komen halen. 

Tot dan ! 

Zondag 8 mei : Gewestactiviteit  

Heb je altijd al eens spelletjes willen spelen met de leden van andere KLJ’s dan is het nu de 

moment. Het is namelijk gewestactiviteit waarbij je de leden van andere KLJ’s leert kennen 

en misschien wel nieuwe vriendjes/vriendinnetjes maakt. Kom zeker om 14u naar de 

schakel!  

Zondag 15 mei : geen activiteit       

Helaas pindakaas geen activiteit. Maar waarom eigenlijk? Onze -9 kindjes uit het eerste 

leerjaar doen hun communie en geven daarom een groot feest voor hun familie natuurlijk! 

Maar niet getreurd volgende week staat er een SUPER leuke activiteit voor de deur.  

Zondag 22 mei : Mama en papa eend  

Waar zijn al die leuke mama’s en papa’s ? Om jullie ouders ook 

eens in de watjes te leggen gaan we deze activiteit super lekkere 

dingen klaarmaken. Maar dit gaan we natuurlijk niet zonder hen 

opeten dus mogen de mama’s en papa’s voor één keer een uurtje 

vroeger naar de schakel komen namelijk om 16u. Zodat zij ook 

kunnen genieten van wat we met onze leden gemaakt hebben.  

Zondag 29 mei : Op bezoek bij boer Pieter  

Trek jullie vuilste kleren en botten maar al aan want vandaag gaan we op 

bezoek bij boer Pieter. Dan kan de leiding eens zien hoeveel varkentjes er in 

de -9 euhm… in boer Pieter zijn stal zitten.       Verdere info volgt via de -9 

Whatsapp. Vergeet zeker geen flesje water mee te nemen want van al dat 

tellen krijg je snel dorst. 
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 Agenda –12 

 

Zondag 1 mei: Sterwars 

Rarara, het is geel, bestaat uit kleine korreltjes en kruipt tussen al je 

kleren… . Natuurlijk! Dat is zand! Duuuuh… . Oke, nu tip 2: het is 

blauw, verfrissed en je kan je er mee wassen… . Hmm… . Maar 

natuurlijk! Water! Vandaag spelen we de tofste spelletjes op het Ster. 

Met al je tofste vriendjes/vriendinnetjes lopen door dat zware zand om 

jouw team te laten winnen. Heb je hier ook zoveel zin in? Kom dan om 14:00 naar de 

Schakel. Tot dan!!  

Zondag 8 mei: Gewestactiviteit 

WAUW, zoveel verschillende klj’s heb ik nog nooit bij elkaar gezien. En wat zien die kindjes 

er tof uit. Hebben jullie net zoals ons zin om tegen andere klj’s te strijden naar de 

overwinning. Of wil je laten dat onze klj de beste is? Bind je schoenen maar al goed en span 

je sjaaltje strak aan. Kom zeker allemaal EERST naar de SCHAKEL met jullie FIETS. Het 

uur dat we afspreken komen jullie nog te weten via de Whatsappgroep! See you there! 

Zondag 15 mei: Oefeningen sportfeest 

Link, link, link, rechts, 1, 2, … . Zie jij het zitten om deze zomer mee te wimpelen, dansen, 

lopen, piramides bouwen en super veel andere fantastische dingen te beleven? En dat elke 

zondag in de zomervakantie. Kom dan om 14:00 naar de Schakel om al eens te proeven van 

al deze competities en jezelf van je beste kant te laten zien! 

Zondag 22 mei: Jongens en meisjes gescheiden 

Ooit al gedroom van een activiteit met alleen maar meisjes of alleen maar 

jongens? Dan is het deze zondag jouw kans om dit mee te maken. Jullie 

leiding zal voor jullie gepaste activiteiten voorzien die ofterwel for girls 

only zijn ofterwel enkel boy proof zijn. Kijken jullie hier ook zohard naar 

uit? Kom dan met z’n allen naar de Schakel om 14:00. Tot zondag!  

Zondag 29 mei: Help Medussa heeft ons versteend 

OHNEE, Medussa heeft jullie leiding versteend… . Stel je voor dat 

ze niet meer vrij geraken en nooit meer activiteiten aan jullie kunnen 

geven     . Dat wilt toch niemand!? Daarom hebben we massaal 

jullie hulp nodig. Bundel met al jouw vriendjes jullie krachten samen 

om een tegengif te maken zodat de verstening verdwijnt. Ik zou 

zeggen kom zondag om 14:00 naar de Schakel om dit op te 

lossen!!!  
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Agenda -16 
 

Zondag 1 mei: ‘Bob de bouwer, kunnen wij het 

maken? Bob de bouwer, nou en of!’                                          

Vandaag gaan laten we de Bob/Bobette de Bouwer in ons los 

laten om een heus parcours te bouwen én af te leggen. 

Spanneeeeeend… Deze topactiviteit wil je uiteraard niet 

missen, dus jullie worden om 14u op de schakel verwacht. Be 

there, or be ne lampedeir! 

 

Zondag 8 mei: Water is goed voor later                                                                                              

Al van in de kleuterklas horen we de wijze spreuk: Eerst water, de rest 

komt later! Natuurlijk weten we dat dit allemaal klopt, dus gaan we als 

de wijze KLJ die we zijn dat nog eens goed demonstreren. Jullie worden 

om 14u op de schakel verwacht om een hele reeks knotsgekke 

waterspelletjes te spelen. Vergeet dus zeker geen droge kleren mee te 

brengen! 

PS: misschien improviseren we wel een glijbaan…    

Zondag 15 mei: Sportfeest-oefening                                                                                         

Joepie! Ze komen er weer aan, onze geliefde sportfeesten!! Hoog tijd dus om nog eens onze 

loop-, dans-, vendel-, wimpel- én piramide-skills te oefenen, hoezee. Jullie worden om 14u op 

de schakel verwacht om alles nog eens op te frissen OF kennis te maken met wat sportfeesten 

nu precies inhouden, ideaal dus! 

Zondag 22 mei: Gewestactiviteit                                                                                             

Vandaag is het gewestactiviteit, ideaal dus om nog eens aan andere KLJ’s te laten zien wat 

voor kanjers wij zijn, hihi. Het uur en de plaats van deze activiteit geven we nog door in onze 

WhatsAppgroep. 

 Zondag 29 mei: Wake up beauty, it’s time to beast!                                                                                                                      

*Een, twee, drie, vier, hup naar achter hup naar voor. Een, 

twee, drie, vier, even rust en dan weer door! * Aangezien jullie 

examens (helaas ☹) weer dichterbij komen, is het vandaag 

een kortere activiteit: we gaan ochtendgymnastiek doen op Het 

Ster zodat jullie daarna helemaal wakker weer aan jullie 

bureau kunnen gaan zitten. We spreken af om 9 uur aan de 

hoofdingang (Lange Rekstraat), de activiteit zal ongeveer 

duren tot 10u30 
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Agenda +16 
 

 

Vrijdag 6 mei: Promo weekend OLF: 

Denken jullie ook elk jaar die Open Lucht Fuif 

Nieuwkerken das wel de moeite voor mij, mijn 

KLJ vrienden en ook mijn niet KLJ vrienden? 

Dan is vanavond jullie avond! Het is nu 

namelijk de bedoeling om zoveel mogelijk 

reclame en reclame borden ineen te steken en te 

verdelen voor de fuif voor binnen enkele weken 

van start gaat. Allen welkom om met veel plezier 

te helpen om 20u op de Schakel. 

 

Vrijdag 13 mei: sportfeestoefening! 

Dromen jullie allen niet van een sportfeestzomer zoals 

vorig jaar? Of zelfs beter? Haal dan het beste in jezelf 

naar boven en kom om 20u naar De Schakel om deze 

zomer bekers te pakken! 

 

Vrijdag 20 mei: leidingswissel 

 

Hebben jullie nood aan een ander leidingsteam? Denken 

jullie dat andere het beter doen dan ons? Voor ons lijkt het 

onmogelijk… maar jullie mogen het ondervinden, vanavond 

om 20u @De Schakel. 

 

 

Vrijdag 27 maart: De verraders 

Zie jij jezelf als de ideale verrader? De 

persoon die alles voor zich kan houden en 

tergelijkertijd de andere kan manipuleren? Of 

ben je toch meer een bondgenoot? Iemand die 

de listen van de verraders direct in het snuitje 

heeft? Om dat uit te vinden kom je best om 

20u naar De Schakel. 
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Piekerhoekje 

In mei leggen alle vogels een ei. Daarom maken we een vogel voor dit piekerhoekje. Hieronder 

zie je een stappenplan hoe je dit kunt aanpakken. Heb je deze mooie vogel gemaakt, laat deze 

zeker niet wegvliegen. En kom met jouw vogeltje eens langs bij Hanne (leidster van -9) en krijg 

een cadeautje. 
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Verjaardagen mei 
 

 

5/5/2012 Roos Bogaert  10 jaar 

5/5/1997 Sara Van De Merlen 25 jaar 

7/5/2004 Chloé Van Daele 18 jaar  

8/5/2006 Lander Feys  16 jaar 

9/5/2004 Hanne Blommaert 18 jaar 

12/5/2012 Elias Verhofstede 10 jaar 

13/5/2011 Warre Panier  11 jaar 

15/5/2013 Lena Van Steelandt 9 jaar 

15/5/2000 Sofie De Paep  22 jaar 

21/5/2005 Chendo Van Gijsel 17 jaar 

22/5/1999 Thomas De Cock 23 jaar 

22/5/1995  Ben Rotthier  27 jaar 

24/5/1996 Ewout Van Oost 26 jaar 

26/5/2003 Michiel Maes  19 jaar 

26/5/1996 Sarah Moorthamer 26 jaar 

27/5/2005 Fien Steels  17 jaar 

30/5/2009 Marit Beck  13 jaar 

30/5/2005 Diego Maes  17 jaar 
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Moppentrommel 
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Vliegende reporter 

Naam:  Marie Vermeers  

Leeftijd:  7 jaar 

Verjaardag: 3/01/2015 

School/Studies:  Olv Ten Bos, bij meester Piet 

Broers of zussen? Naam?: 1 broer Daan 

Hobby’s? KLJ, turnen, dansen, zwemmen & 

mountainbiken 

Lievelingseten?  Frietjes met bicky burger 

Wat is je lieveling Disney-personage? Lion King 

Liever gedachten kunnen lezen of kunnen toveren? 

Toveren 

Wat wil je later worden? In de Delhaize werken 

Als je een dier mocht zijn, welk dier zou je dan kiezen en waarom? Een paard want 

die vind ik leuk 

Op wie heb ik stiekem een oogje? Niemand 

Wat zou je super graag eens willen doen als activiteit bij de KLJ? Het spelletje Pang 

Pang 

Welk spelletje speel je het liefst? Blad-steen-schaar spel 

Wie vindt je de leukste leiding? Charlotte 

Als je voor 1 dag een celebrity mocht zijn, wie zou je dan kiezen?  Laura Tesoro 

Vraag van de vorige geïnterviewde: Hoe groot ben jij? 1m25 

Welke vraag zou je willen stellen aan de volgende die wordt geïnterviewd? Welke 

schoenmaat heb jij? 

 

  


