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V.U.: Febe, Sofie & Karen 



Beste leden                           

Beste ouders  
De laatste 2 maanden van het werkjaar zijn alweer aangebroken. Maar niet getreurd, er staan 

nog een hoop leuke activiteiten en evenementen voor jullie klaar. Voordat we onze agenda 

bovenhalen, willen we eerst nog eens kort terugblikken op wat we allemaal gedaan hebben 

de afgelopen maanden.  

Zo hebben de jonckers de eerste editie van de ‘Snoase Bokkentocht’ georganiseerd en wat 

een succes was dat! Wij willen jullie allemaal enorm bedanken voor jullie massale opkomst. 

Hopelijk hebben jullie genoten van de wandeling en de lokale lekkernijen. Wij vonden het 

alvast een geslaagde editie en kijken al uit naar de volgende. Ook bij onze jaarlijkse ‘Meet the 

Bompaz’ waren jullie samen met jullie ouders weer talrijk aanwezig, bedankt hiervoor. De 

leiding vond het een zeer toffe activiteit en hoopt jullie volgend jaar weer te zien om samen 

met jullie ouders een namiddag te kunnen ravotten.  

Naast de ‘Snoase Bokkentocht’ en ‘Meet the Bompaz’ hebben we ook terug ons eetfestijn 

kunnen organiseren. Na 2 jaar het eetfestijn te moeten afgelasten, waren we zeer blij dat we 

het dit jaar terug in het echt konden organiseren en dat jullie allemaal paraat stonden om te 

komen eten. Hopelijk heeft het gesmaakt.                                                                              

Onze +16-leden hebben de afgelopen maanden ook niet stilgezeten. Zij zijn namelijk op 

gescheiden weekend geweest en hebben net een heuse leefweek achter de rug. Beide 

activiteiten hebben voor een aantal toffe herinneringen gezorgd die ze niet snel zullen 

vergeten. 

Nu dat we even hebben kunnen terugblikken op al deze leuke momenten van afgelopen 

maanden, is het tijd om onze agenda boven te halen en vooruit te kijken op de zomer.             

Wie zomer zegt, zegt natuurlijk kamp! Het kamp zal zoals elk jaar opnieuw doorgaan van 11 

t.e.m. 18 juli. De +16 blijft nog een paar dagen langer en zal pas huiswaarts keren op 21 juli. 

Waar het kamp dit jaar zal doorgaan en wat het thema zal worden blijft nog even een 

verrassing. Meer informatie over het kamp zal later nog naar jullie worden doorgestuurd. 

Zomer betekent natuurlijk ook sportfeesten. Op zondag in de zomervakantie gaan we samen 

met lolly’s, jonckers, +16 en leiding op sportfeest om daar het beste van onszelf te tonen met 

het wimpelen, vendelen, dansen, piramide bouwen, ... Om jullie klaar te stomen voor deze 

sportieve zondagen zijn er elke donderdag oefeningen tussen 19u30 en 20u30.  De lolly’s, 

jonckers en +16 zijn dus allemaal welkom op donderdag om te komen oefenen.   

Als laatste zouden we graag nog alle studenten succes wensen met de komende examens.    

De examens zijn niet altijd een gemakkelijke periode, maar jullie leiding blijft voor jullie 

klaarstaan op zondag zodat jullie even kunnen ontspannen. Hopelijk zien we jullie dan ook 

massaal verschijnen.  Tot dan!  

 

Groetjes jullie hoofdleiding 

Sander De Wandel       Fien De Meester   



Allerliefste kadeetjes 
Eerst en vooral willen we jullie al bedanken voor de fantastische 

zondagen die we samen beleven, ze waren super leuk. Bij elke 

activiteit geven jullie het beste van jezelf en zijn jullie niet moe te 

krijgen. 

Maar maak jullie borst maar al nat, want er komen weer geweldige 

activiteiten aan. Bijvoorbeeld pleinspelen en de spetterende 

waterspelletjes. Als kers op de taart van het werkjaar gaan we met 

z’n allen nog is los gaan op ons afscheidsfeestje! Daarnaast zijn er nog 

veel andere leuke activiteiten. 

Hopelijk zien we jullie deze maanden, zoals altijd, weer met velen aan 

ons lokaal staan. 

Vele groeten van jullie leiding: 

Karen, Schnol, Ine, Yara, Fien, Elise en Siebe 

 

  



Het was weer heel plezant de laatste maanden. We willen jullie graag 

bedanken om altijd zo enthousiast mee te spelen met onze activiteiten. Jullie 

zijn een geweldige groep en we zien jullie dan ook heel graag komen elke 

zondag.  

Gelukkig moeten jullie nog geen afscheid van ons nemen. Er staan de volgende 

maanden weer een heleboel leuke activiteiten op de planning. Zo zullen we 

genieten van het zonnetje terwijl we ons amuseren met water, gaan we eens 

zien wie het grootste mietje is tijdens onze pleinspelen en zetten we de zomer 

in met het voorzomerspel. Maar dat is lang niet alles, er staan nog veel meer 

toffe dingen op de planning, die kunnen jullie wat verder in het boekje al eens 

bekijken. Als goede afsluiter gaan we er samen op uit tijdens onze uitstap! Hoe 

leuk wordt dat!? Hopelijk zien we jullie allemaal verschijnen elke zondag en 

hebben jullie er net als ons enorm veel zin in!  

 

Dikke knuffel,  

Jullie allerliefste leiding 

xxxxxx 

 

 

Quinten, Jana, Sander, Aline en Febe 



 

Lieve Jonckers, 
 

 

De laatste twee maanden van ons activiteitenjaar zijn alweer in aantocht, maar niet getreurd: het zijn 

ook de warme pré-zomermaanden die voor de deur staan! 🌞 

Eerst en vooral dikke merci voor de inzet van de sneukelwandeling met fotozoektocht. Jullie kwamen 

zelf met dit nieuwe concept af, en het was de moeite! We hebben veel lof gehoord van de talrijke 

bezoekers, dus, mits een beetje gesleuteld, maken we er volgend jaar nog een groter succes van! 

Daarnaast ook bedankt aan de vlijtige leden die de handen uit de mouwen staken tijdens ons eetfestijn 

op zaterdag. Er zitten verdorie goeie werkers bij die leden van ons. 

De komende maanden gaan we ons goed amuseren. Met een bosspel, waterspellen en een bekentocht 

kan dat al niet misgaan. Eindigen doen we met een uitstap, want een KLJ-jaar sluit je af met een knaller! 

Mocht je door de examens eens een halve activiteit willen komen, geen probleem. Laat even iets weten 

aan de leiding en we zien je wel verschijnen. Alvast, tot snel!! 

 

Dikke bees, 

Jullie jonckerleiding: Astrid, Sofie, Lien, Jeroen, Stef en Robbe        

 

 

Dag lolly’s! 

 

Eerst en vooral: welkom aan alle nieuwe lollygezichten in onze groep. Sommigen zijn nieuw 

in onze KLJ, sommigen hebben al heel wat jaren bij de kadeetjes op de teller staan. We gaan 

er dit jaar een topjaar van maken! Bij de leiding hebben we naast de ‘anciens’ Jens, Sofie en 

Robbe ook twee fonkelnieuwe leiding bij, namelijk leidsters Ine en Elise. Leider Robbe 

vertrekt voor 5 maanden naar Zuid-Spanje, maar met zo’n topteam zal hij niet zóó hard 

gemist worden 😉.  

De startdag is achter de rug, en jullie hebben het hopelijk ook gezien: we zitten in een nieuw 

lokaal! Na zeker 2 jaar zwoegen zijn we eindelijk verhuisd! Ons grote zal mag nu eindelijk 

een ‘grote’ zaal genoemd worden, de leiding en +16 hebben een eigen lokaal, de wc’s zijn 

groter en gescheiden, en zelfs voorzien van een douche, we hebben er een uitgebreide 

nieuwe keuken bij,… Jongens, jongens, wat een geweldig jaar wordt dat zeg! Nog eens 

bedankt aan de lolly’s die meegeholpen hebben tijdens het bedankingsetentje 😉. 

Genoeg over het lokaal, wat staat er de komende maanden op de agenda?  

Wel, goeie vraag! Om de twee maanden krijgen jullie een boekje doorgestuurd waarin je 

naast een heleboel interessante informatie ook een activiteitenkalender zal vinden. Onze 

lollykalender staat de komende maanden ook vol boeiende spellen. Beginnen doen we met 

een Spaans afscheidsfeestje, we trekken onze bottinen aan voor een Fristitocht, we duiken 

terug in de tijd met het Nostalgiespel,… We verwachten jullie zo vaak mogelijk op de KLJ van 

14 tot 17 uur, tenzij er een ander tijdstip op de kalender staat, natuurlijk. 

Op zaterdag 12 oktober houden we onze jaarlijkse appelslag. Lolly’s, Jonckers en de leiding 

gaan dan rond in Sinaai en Puivelde om de dorpelingen te voorzien van sappige appeltjes. 

Iedereen op post dus, want eigenlijk is dat ook best wel leuk!  

We gaan er topmaanden van maken, lolly’s! 

See you on Sunday! 

 

 

 

 

 



Gelukkige verjaardag! 
Mei 

01/05/2015: Van Loocke Torben  

03/05/2013: Cerpentier Alessia  

05/05/2014: Van Eynde Otis  

07/05/2000: Van Nieuwenhove Aline 

10/05/2014: Verschueren Vic  

15/05/2004: Van Hove Emma  

25/05/2013: Heirwegh Arthur  

25/05/2006: Vermeulen Eline  

26/05/2009: Van Huffel Shelsey 

29/05/2015: Verlee Jitse    

 

Juni        

03/06/2007: Vyt Sara 

03/06/2011: Punzo Michelle 

06/06/2013: Kellens Linde  

12/06/2013: Ongena Sanne  

12/06/2006: Verniers Laurien 

16/06/1996: Van Nieuwenhove Arno 

18/06/2006: Biesmans Wannes 

23/06/1997: Aerssens Jeroen 

25/06/2009: Remon Jinthe  

Aan iedereen een gelukkige verjaardag! Maak er een fijne dag van! Voor degene 

die we vergeten zijn, sorry. Maar ook voor jullie een gelukkige verjaardag! 
 

 



Gelukkige verjaardag! 
Juli 

01/07/2009: Aerssens Gilles  

03/07/2014: Quinten Berghgracht 

06/07/2014: Lenaerts Maxim  

07/07/2013: Rombaut Diederik 

11/07/2013: Schelfaut Tibo    

16/07/2006: Vyt Thomas  

25/07/2006: Vincke Ilias  

26/07/2012: Van Eynde Amber 

26/07/1996: Aerssens Kevin  

28/07/2006: Vincke Ilias 

29/07/2015: Rumes Jelle  

29/07/2013: Verlee Torre  

Augustus 

03/08/2006: De Page Yorbe 

22/08/2002: Goethals Quinten 

23/08/2013: Veldeman Lou  

23/08/2001: Ongena Elise   

24/08/1994: De Vos Lorenz   

30/08/1999: Van Avermaet Eva   

Aan iedereen een gelukkige verjaardag! Maak er een fijne dag van! Voor 

degene die we vergeten zijn, sorry. Maar ook voor jullie een gelukkige 

verjaardag! 
  



Spelletjes 

   

 



  



Trooper 

Wij ontvingen reeds 

de eerste centjes van 

Trooper, bedankt aan 

iedereen die ons via 

deze weg steunde!! 

Doe zo voort!  

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/kljsinaai 



Verzamel jij mee flapjes en codes? 
1) Flapjes Joyvalle-melk 
(gelieve deze ten laatste tegen zondag 12 juni aan ons te bezorgen) 

 

 

2) Codes La Lorraine botersandwiches  

 
 

 

  



Spaaractie doorschijnende flessen Halloweentocht 

Voor onze Halloweentocht zijn we op zoek naar heel wat doorschijnende (geen doorzichtige) 

flessen.  

Zelf merkten we dat deze vaak terug te vinden zijn bij kuisproducten, gedestilleerd water, 

ruitenvloeistof, … Aangezien we van deze producten niet dagelijks een lege fles hebben, 

zouden we deze flessen nu al beginnen sparen. Heb jij thuis dergelijke flessen, wil je die dan 

voor ons mee sparen? 

Hieronder vinden jullie alvast enkele voorbeelden van flessen waar we naar op zoek zijn. De 

vorm is niet zo heel belangrijk. Twijfel je of we jouw fles kunnen gebruiken, stuur ons dan 

gerust eens een foto door. 

 

Alvast bedankt! 

 

    

  



Uniformen 

• T-shirt kind (7-13 jaar): 15 euro 

• T-shirt volwassenen (S-XL): 15 euro 

• Zwarte trui kind (7-13 jaar): 20 euro 

• Zwarte trui volwassenen (S-XL): 30 euro 

• Rode trui kind en volwassenen: 35 euro 

• Sjaaltje: 5 euro 

• Topje kind en volwassenen: 12 euro 

• Pet: 10 euro 

• Zonnebril: 2 euro 

Je kan de KLJ-uniformen steeds passen en aankopen voor of na een activiteit. 

Een KLJ-uniform is niet verplicht. Indien aanwezig kan tweedehandskledij besproken 

worden. 

 

  



                                         
1 mei: Het octopussenspel 

We maken kennis met een achtpotig diertje tijdens ons octopussenspel!  

Een bijpassend raadsel: Hoe zwemmen twee verliefde octopussen? 

→  Arm in arm in arm in arm in arm in arm in arm in arm 

8 mei: Gewest activiteit 
Het is lang geleden dat we onze vriendjes van het gewest nog eens gezien hebben. 
Gelukkig komt daar vandaag verandering in! We spreken af om 13u30 aan het KLJ-lokaal 
van Sint-Gillis-Waas (Stationstraat 203, 9170 Sint-Gillis-Waas). Om 16u30 mogen jullie 
terug opgehaald worden. 

15 mei: Kreupele Kinnekes Spel 
Vandaag gaan we ons inleven in het leven van de kreupele kinnekes wat we hier juist 
met bedoelen, kom je deze middag allemaal te weten. 

22 mei: ladderspel   
Wat is het verschil tussen een John Deere en een Fendt? Weten jullie wat hakselen is? 
Vandaag komen jullie dit en nog veel meer te weten. Trek jullie overall en jullie botten 
aan en kom naar de KLJ!  

29 mei: Piratenspel  
Vandaag doen we onze ooglapjes aan en pakken we ons houten been nog eens van 
onder het stof voor het fantastische piratenspel 

5 juni: Ontdekkingstocht 
Aaaah, we gaan eens een stapje in de wereld zetten! En nog een, en nog een. Haal die 
bottines vanonder het stof en loop die benen maar al warm, want we gaan op 
ontdekkingstocht. 

12 juni: Waterspelletjes 
Jullie leiding is al maanden aan het duimen dat het op 23 juni, vandaag, schitterend 
weer zou zijn. Mocht de zon toch niet stralen, dan stralen jullie maar wat, want we gaan 
ons niet laten tegenhouden. We spelen de allerleukste waterspelletjes van het jaar! 

26 juni: Afscheidsfeestje  

Wij dachten wat is er nu leuker dan het jaar afsluiten met een feest, jullie zijn allemaal 

uitgenodigd! We kunnen jullie verzekeren dat het een afscheidsfeestje wordt om nooit 

te vergeten. 

Tot dan!  

Jullie fantastische leiding:  

Shnol, Yara, Ine, Karen, Siebe, Elise, Fien  



KALENDER LOLLY’S 
1/05: Hopelijk zien we jullie vandaag fris verschijnen aan het KLJ-lokaal. We spelen vandaag het 

doodskistenspel en zijn heel benieuwd wie van jullie er na deze namiddag nog even fris zal uitzien. 

Wie durft het aan?  

8/05: Het is lang geleden dat we onze vriendjes van het gewest nog eens gezien hebben. Gelukkig 

komt daar vandaag verandering in! We spreken af om 13u30 aan het KLJ-lokaal van Sint-Gillis-Waas 

(Stationstraat 203, 9170 Sint-Gillis-Waas). Om 16u30 mogen jullie terug opgehaald worden. 

15/05: Benieuwd wat er vandaag op de planning staat? Dat komen jullie te weten om 14u aan het 

lokaal. We kunnen jullie wel alvast een kleine tip meegeven: jullie zullen tijdens dit kreupele 

kinnekes spel zeker niet volledig aan elkaar blijven.  

22/05: Vandaag gaan we samen op pad. Het zou wel eens kunnen dat we een beekje tegen komen 

op onze tocht, dus misschien is het een goed idee als jullie een paar reserve kleren meennemen. Tot 

vanmiddag survivors.  

29/05: Deze namiddag zullen we het debielekesspel spelen, misschien komt er wel een bezoeker 

langs vandaag. Als jullie dat te weten willen komen, zullen jullie met jullie eigen ogen een kijkje 

moeten komen nemen.  

5/06: Wie is hier de stoerste, sterkste of juist zachtste, liefste lolly van vandaag? Dat komen we 

vandaag te weten tijdens de pleinspelen voor mietjes!!!! Be there!!!! 

12/06: Nu het wat warmer begint te worden, is het misschien wel eens tijd geworden om de 

waterpistolen nog eens van onder het stof te halen. Kom allemaal naar de KLJ om 14u en ontdek 

samen met ons wat er ons te wachten staat vandaag. 

19/06: Nu het schooljaar stilaan op zijn einde loopt, en de activiteiten op zondag met jullie 

allercoolste leiding ook bijna zullen stoppen, is het wel eens tijd geworden voor het voorzomerspel. 

Tot vanmiddag.  

26/06: Als kers op de taart van dit superleuke jaar, gaan we vandaag samen op uitstap. Wat we juist 

gaan doen, komen jullie nog te weten. We zullen nog een mailtje sturen met meer informatie. 

Hopelijk gaan jullie allemaal mee om er samen een supertoffe dag van te maken!!  

 

 

Tot dan! 

Jullie leiding 

Aline, Sander, Quinten, Jana en Febe  



 

PLUS ZESTIEN KALENDER 

06 mei: Vanavond organiseert KLJ Oost-Vlaanderen het voorzomerfeest. Meer informatie 

volgt via facebook. 

Vandaag gaan we ons amuseren in de bosjes. Het wordt vandaag namelijk een 
heus bosspel, dit is namelijk al veeeel te lang geleden. Kom dus allen met de 
FIETS!  
Vandaag gaan we nieuwe vrienden maken, namelijk Urbain en Theoke. Deze 
twee jongeheren kijken er naar uit om jullie allen te verwelkomen. HET 
THEOKES EN URBAINSPEL wordt een activiteit om nooit meer te vergeten.  
Vandaag gaan we bewijzen dat KLJ-Sinaai toch dat tikkeltje beter is dan alle 
andere KLJ’s. Wees dus massaal aanwezig voor de GEWESTACTIVITEIT. We 
kunnen dan net zoals vorige week vele nieuwe vriendjes maken. Meer info volgt 
nog op fb.  
Vandaag brengen jullie best reservekledij mee. Het zal namelijk moeilijk worden 
om jullie hoofdjes boven water te houden. Het wordt een mega coole super 
vette BEKENTOCHT.  
Vandaag wordt het een hete activiteit. Er zit dus niets anders op dan de hoofden 
koel te houden. Niets beter om dit te doen dan heuse AQUASPELEN.   
Vandaag gaan we onze armen trainen en zotte gooiskills ontwikkelen. We 
spelen namelijk het mega hippe petanque, maar uiteraard niet zomaar. Het 
wordt namelijk een DRANKPETANQUE.  
Vandaag gaan we ronddolen is het mooiste dorp van het land. Jullie weten 
uiteraard dat dit gaat over Sinaai. We spelen vandaag namelijk het SNOASPEL.  

Vandaag trekken we erop uit! De details van onze UITSTAP worden later aan 
jullie meegedeeld.  
 

Vele groetjes, jullie megasupercoole jonckerleiding 

Jeroen         Sofie             Robbe     Lien       Astrid 



13 mei: Loop vandaag zeker niet onder een ladder door, breek geen spiegel en zorg ervoor dat 

je zeker geen zwarte kat ziet, want je zal vanavond genoeg zwarte katten zien tijdens het 

zwarte poesjes spel. 

20 mei: Vanavond kunnen de actievelingen (en ook de iets minder actievelingen) zich uitleven 

tijdens onze plein- of pijnspelen. Doe dus allemaal sportieve kledij aan en kom tegen 20u naar 

het lokaal. 

3³ mei: 3³ of 3x3x3 is 27. We spelen 3x3x3, wat dit juist inhoudt is voor ons nog een verrassing, 

maar één ding is zeker: er staat weer een topactiviteit op jullie te wachten. 

3 juni:  

 SAFARI                

 

10 juni: higos después de Pascua of vijgen na Pasen. Om te genieten van dit Godenfruit is het 

nog iets te vroeg, maar dat houdt ons niet tegen om er weer een onvergetelijke vrijdagavond 

van te maken. 

17 juni: Wat is de combinatie van achterdocht en een tocht? Achtertochtig natuurlijk!!! Doe 

stevige schoenen aan en vertrouw niemand, want wie weet wat voeren de anderen in hun 

schild. 

24 juni: Naar jarenlange traditie trekken we er vanavond op uit naar de zee om eens uit te 

waaien op het strand en de examens te vergeten. 

1 juli: Vanavond gaan we nog eens zingen uit volle borst met de vrienden van het gewest. 

Smeer jullie kelen maar al in, want vanavond is het de befaamde gewestcantus. 

8 juli: Vanavond is het de laatste activiteit van het werkjaar, maar niet getreurd. We sluiten 

het jaar in schoonheid af met een heerlijke BBQ en we verwachten jullie eveneens massaal 

aanwezig op het kamp. 

TOT DAN!!! GROETJES VAN DE BEESTIGSTE LEIDING 

 

 


