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Beste ouders  

Beste leden  

Met al dat coronagedoe zou je bijna vergeten dat we de laatste twee maanden van het werkjaar gaan 

inzetten. De afgelopen maanden waren niet altijd even makkelijk, maar we hebben er toch het beste van 

proberen maken.  

Zo hebben we voor de eerste keer een takeaway georganiseerd. We mogen toch wel spreken van een heel 

geslaagde editie. Met maar liefst 380 inschrijvingen hadden wij onze handen meer dan vol om dit allemaal 

rond te krijgen. Het is ons gelukt!       We willen dan ook iedereen bedanken die besteld heeft! Hopelijk 

heeft het gesmaakt en kunnen we jullie volgend jaar terug zien op ons eetfestijn.  

Nu we het toch over eten hebben… naar jaarlijkse gewoonte doen wij onze ontbijtmandenactie rond 

valentijn. Omdat het in februari nog niet ideaal was om dit te organiseren, hebben we dit uitgesteld. 

Ondertussen hebben we een nieuwe datum gevonden. We kunnen nu met zekerheid meedelen dat onze 

ontbijtmandenactie zal doorgaan op 9 mei. Dit is namelijk Moederdag, dus het ideale moment om al die 

mama’s eens goed in de watten te leggen. Voor het eerst dit jaar kan u kiezen voor een extra gezond 

ontbijt. Wat dit allemaal inhoudt en hoe u kan bestellen vindt u verder in het boekje.  

Nu we toch onze agenda aan het bekijken zijn, lijkt het ons het ideale moment om al eens stilletjes vooruit 

te blikken naar het kamp. Dit gaat zoals elk jaar door van 11 t.e.m.18 juli (t.e.m. 21 juli voor +16). Naar waar 

we trekken blijft nog even een verrassing. Of we al dan niet op kamp gaan mogen, of hoe dit eruit gaat zien 

in bubbels of niet, is ook voor ons nog een groot vraagteken. Van zodra we iets weten, brengen we jullie 

tijdig op de hoogte. We hopen met z’n allen op een ietwat normale zomer!  

Bij het woordje ‘zomer’ hoort normaal gezien het woordje ‘sportfeesten’. Omdat dit een redelijk groot 

evenement is, blijft ook dit een groot vraagteken of deze zullen doorgaan. We houden de hoop erin. Je mag 

meedoen aan de sportfeesten vanaf dat je lolly bent. Om hen toch al een beetje voor te bereiden, willen 

we hen de kneepjes van het wimpelen of vendelen al aanleren. De eerste oefening gaat door op 22 april. 

Heb je nog vragen omtrent sportfeesten, dan kan je zeker bij ons terecht. Wij beantwoorden met veel 

plezier deze vragen.  

Graag willen we nog alle studenten succes wensen met hun examens. Het is geen evidente periode maar de 

laatste loodjes wegen het zwaarst. Wij zijn er steeds om even voor ontspanning te zorgen.  

Zoals in het vorig voorwoord al vermeld stond, zijn de laatste maanden als hoofdleiding aangebroken voor 

Astrid en Sofie. Wij willen jullie daarom hartelijk bedanken voor het gegeven vertrouwen. Het waren heel 

drukke maar fijne jaren waar we positief op kunnen terugblikken. We stoppen wel als hoofdleiding maar u 

zal ons zeker nog een jaartje zien als leiding en bestuur. Dus zeker tot snel.  

We gaan er samen nog enkele topmaanden van maken, zodat we dit coronawerkjaar snel achter ons 

kunnen laten en hopen op een mooie zomer!  

Groetjes  

Jullie hoofdleidsters  

Van de Voorde Astrid     Van Damme Sofie  

  



Dag liefste kadeetjes! 

Het is weer zo ver onze lieve kadeetjes, 

de  temperatuur begint te stijgen, de dagen 

te lengen  en de vogels te fluiten. Met andere 

woorden: de  zomer is op komst. Dit betekent 

natuurlijk weer  veel buitenspeelplezier. 

Jullie leiding heeft weer  zijn best gedaan om 

supertoffe activiteiten te  verzinnen. Met 

spelletjes zoals waterspelen en  Hawaïaanse 

namiddag heb je zeker al iets om naar uit te 

kijken 
 

Jullie fantastische leiding:  

 Schnollie, Febe, Ine, Yara, Fien, Stef en Laura 

  



Hey Lolly’s 
 

 

Nog een paar maand en het jaar zit er weeral zo goed als op. Nog vele 

voorbereidende activiteiten vooraleer het kamp er weer is. Dan kunnen 

we er deze zomer weer eens een goeie lap op geven. 

Wil je graag weten welke activiteiten er deze maanden weer op het 

programma staan, kijk dan even verder in het boekje. 

We gaan onder andere eens de boerderij gaan verkennen en op een 

echte bekentocht door de beken van Sinaai. Ook mogen jullie je 

vlogkunsten eens laten zien. We hebben het voorbije jaar al kunnen 

ondervinden dat jullie goede foto’s kunnen trekken en dat er onder jullie 

een paar echte vloggers zitten. 

Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als ons en zit het weer ook een 

beetje mee! 

Tot zondag 

Jullie super coole mega vette beuner lollyleiding! 

  



Corona is een lelijk beestje, maar gelukkig kunnen we ondanks corona wel terug 
activiteit geven aan jullie. Zo hadden we de voorbije maanden bijvoorbeeld 
boerenactiviteit, de Tour van Frans en de nieuwe officiële KLJ-feestdag. 

Uiteraard staan er nog serieuze kleppers voor jullie klaar zoals het lachende 
tonijnenspel, ruige pleinspelen en de paterkes en nonnekes bedevaart. Wat er 
nog allemaal op de kalender staat, lezen jullie achteraan in het boekje. 

Ook zeer belangrijk zijn de online challenges. Jullie hebben uiteraard nog tijd om 
records te breken, maar de leiding wil meer uitdaging (wij vervelen ons). Vestig 
de zotste records en zorg dat ook wij uit ons pijp moeten komen, want 

momenteel hebben we nog geen moeite moeten doen      . Wij kijken alvast 
heel erg uit naar kamp met deze score! 

Voor de rest wensen we jullie quarantaineloze maanden en ook wensen we 
jullie alvast veel succes met de komende examens! Kom zeker op tijd eens 
uitblazen op de KLJ! 

Groetjes van jullie bijna bejaarde leiding!  

 



                

Beste inwoners van Sinaai en Puivelde, 

Wij, KLJ Sinaai, organiseren op zondag 9 mei 2021 onze achttiende ontbijtmandenactie. Wij 

leveren ontbijt coronaproof aan huis voor u en uw familie op uw gekozen uur. Dit jaar bieden wij u 

vier verschillende ontbijten aan: 

Een luxeontbijt (€15) bevat: een flesje cava (Pere Ventura, 20cl), een sandwich, een croissant, een 

boterkoek, boter, confituur, een sneetje kaas, een sneetje hesp, een potje yoghurt, een stuk fruit, 

speculoos en een gepaste attentie. 

Een volwassenenontbijt (€12) bestaat uit: een sandwich, een pistolet, een boterkoek, boter, 

confituur, een sneetje kaas, een sneetje hesp, een potje yoghurt, fruitsap, een stuk fruit, speculoos 

en een gepaste attentie. 

Een kinderontbijt (€8) bevat: een sandwich, een boterkoek, choco, een potje yoghurt, fristi, 

cornflakes, speculoos en een kindersurprise. 

NIEUW! U kan dit jaar kiezen voor een gezond ontbijt (€12). Dit ontbijt bestaat uit: een flesje 

water, een zakje thee, 2 speltpistolets, havermout, confituur, smeerkaas, een sneetje kipfilet, een 

potje light yoghurt, 2 stukken fruit, een mueslireep en een portie noten. 

Vooraf inschrijven is noodzakelijk voor zondag 2 mei 2021. Inschrijven kan door onderstaand 

strookje samen met gepast geld af te geven aan een van de onderstaande personen: 

Van Nieuwenhove Aline Holbrechts Jonas Van Hecke Stef 

Franciscuslaan 31 Marktstraat 37 Populierenstraat 10 

9112 Sinaai 9111 Puivelde (Belsele) 9112 Sinaai 

Daarnaast kan u ook online inschrijven via ons e-mailadres kljsinaai4e@gmail.com of 

online formulier (te vinden op onze facebookpagina of via de QR-code). Gelieve in dit 

geval het gepaste geld over te schrijven naar het rekeningnummer BE83 7376 1807 

1515 met mededeling: Ontbijt “naam die u opgaf bij uw bestelling” 

Hopelijk tot dan & eet smakelijk! 

Het bestuur van KLJ Sinaai. 

 
 

 

  

Wij, familie .................................................... , wensen op zondag 9 mei ontbijt te krijgen 

van KLJ Sinaai op volgend adres (straat + gemeente): 

 ................................................................................................................................................  

Wij bestellen hierbij: 

 ...............  X luxeontbijt =  ...............  X € 15,00 = €  ......................  

 ...............  X gezond ontbijt =  ...............  X € 12,00 = €  ......................  

 ...............  X volwassenenontbijt =  ...............  X € 12,00 = €  ......................  

 ...............  X kinderontbijt =  ...............  X € 8,00 = €  ......................  

 TOTAAL = €  ......................  

Wij willen ons ontbijt ontvangen tussen (omcirkel wat past): 

 7u30 & 8u00 8u00 & 8u30 8u30 & 9u00 9u00 & 10u00



Gelukkige verjaardag! 

Mei 
05/05/2014: Van Eynde Otis  

  07/05/2000: Van Nieuwenhove Aline  

      10/05/2014: Verschueren Vic  

          15/05/2004: Van Hove Emma  

              26/05/2009: Van Huffel Shelsey  

                  27/05/2013: Heirwegh Arthur  

 

                                    Juni     

  

      03/06/2003: Vyt Sara  

   03/06/2011: Punzo Michelle   

   06/06/2013: Kellens Linde  

   12/06/2006: Verniers Laurien  

12/06/2013: Ongena Sanne  

                        16/06/1996: Van Nieuwenhove Arno  

                     18/06/2006: Biesmans Wannes  

  23/06/1997: Aerssens Jeroen  

 25/06/2009: Remon Jinthe  

 27/06/2011: Meul Karen  

  

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! 
 



  Maandelijkse portie humor 
 

 
 
 



Spelletjes: 
 

Teken jij de 

andere helft? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudoku 
 

 

 

  



Wimpel- en vendeloefeningen 
 

 

Of sportfeesten erin zitten dit jaar weten we 

niet, maar dat houdt ons niet tegen om te leren 

wimpelen en vendelen.  

Voor wie? Lolly’s, Jonckers (en +16) 

Wanneer? Elke donderdagavond vanaf 22 april 

van 19u30 tot 20u30. 

Waar? Het KLJ-lokaal 

 

Dit zal in kleine groepjes plaatsvinden, volgens 

de huidige coronamaatregelen. 

Indien je niet weet of dit allemaal iets voor jou 

is, kan je steeds vrijblijvend komen proberen.   

Wimpelen is een reeks op muziek met een 

lichte vlag. Vendelen kan zowel op muziek als 

begeleid door trommels, deze vlag is redelijk 

zwaar. De jongste leden starten dus steeds met 

wimpelen en kunnen later kiezen of ze ook 

willen leren vendelen. 

Naast wimpelen en vendelen wordt er op een sportfeest ook touwgetrokken, gedanst, piramides 

gebouwd, gelopen en vooral veel plezier gemaakt. 

 

  



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 barcodes? 
1) Flapjes Joyvalle-melk 

 

2) Barcodes Soubry pasta  

(Gelieve deze ten laatste tegen zondag 23 mei aan ons bezorgen) 

 

 

  



KADEEKALENDER 
 

2 mei: Iedereen kent het gezegde “In mei leggen alle vogels een ei” wij hopen dat 
jullie na vandaag zelf geen eieren beginnen leggen want we spelen het grote 
eierenspel! Allemaal welkom om 14u aan de KLJ 

 
9 mei: Hopelijk zijn jullie deze morgen niemand in de bloemetjes vergeten te zetten. 
Jullie  zullen het anders wel al gemerkt hebben aan het boze gezichtje bij jullie thuis. 
Vanmiddag spelen wij  het moederdagspel en verwachten we iedereen om 14 u op 
de KLJ! 
 
16 mei: Vandaag gaan we ons al een beetje voorbereiden op onze toekomst als echte 
KLJ’er en spelen we het sportfeestspel. We verwachten iedereen om 14 u op de KLJ! 

23 mei: Kom vanmiddag nog eens alle remmen losgooien bij onze fantastische 
pleinspelen. Kom om  14u naar het KLJ-lokaal gesneld vol energie want die zul je 
vandaag goed kunnen gebruiken! 

30 mei: Vandaag gaan we ons eens inleven in het leven van de kreupele  
mensen. Een hele taak voor jullie of misschien niet? Want we weten allang dat 

jullie allemaal een beetje gek zijn 😉 Kom vanmiddag naar ons kreupele 
kinnekes spel! 

6 juni: Wat spelen we vandaag? Heb jij misschien al een idee... Kom vanmiddag 
zeker spelen om 14u aan het lokaal want we spelen een verrassingsspel of wie 
weet wel en ver-assingspel... 

13 juni: Vandaag spelen we het grote ‘Mens erger je niet spel’. Als je wil weten wat 
we gaan doen, moet je zeker komen. Allen om 14u aan het lokaal. 

20 juni: Haal jullie zwembroeken, bikini’s en snorkels maar uit de kast want 
vandaag spelen wij  waterspelletjes!! Hopelijk schijnt het zonnetje lekker en 
komen jullie met al jullie vriendjes en  vriendinnetjes, dan wordt het nóg leuker. 
Om 14 u aan het lokaal. 

27 juni: Het is alweer het einde van een super leuk kadeejaar ☹, maar als mooie 
afsluiter van dit  jaartje houden we vanmiddag Hawaïaanse namiddag. Geniet 
daarna maar lekker van jullie vakantie en hopelijk tot op kamp!  

             Groetjes van jullie liefste leiding Schnollie, Yara,  Fien, Ine, Laura, Febe en Stef 

  



KALENDER LOLLY’S 
2-5-2021   Ninja turtles spel 

Wil jij komen ontdekken welke coole moves ninja’s kunnen, of wil jij een echte 
ninja worden en ben je een kei in het spelletje ninja… kom dan zondag 
ontdekken of jij wel bij de GANG van de ninja’s hoort. 

9-5-2021  Water/ sneeuw spelletjes  

Spetter, spieter, spater, lekker in de sneeuw of het water. Kom je naar de KLJ 
of blijf je thuis. Heb je liever een druppel of een emmer water. Welke van de 
twee het zal zijn, zal je zondag ontdekken. 

16-5-2021   Gangsterspel 

Ben jij een echte gangster of eerder een pussy, kom het maar eens bewijzen 
tot wat jij allemaal instaat bent. Kan je ongemerkt geld stelen of wordt je 
opgepakt door de POPO. 

23-5-2021  Vlogspel  

Vlog je hier, vlog je daar, als een echte vlogger moet je heel wat camera skills 
hebben om alles te zien. Show maar tot wat een goede vlogger allemaal 
instaat is en laat maar zien wat je kan op de KLJ. 

30-5-2021 Bouwvakkersspel  

Loop je gelijk een echte bouwvakker ook soms met je gat bloot? Trek dan 
maar snel je broek op want wij gaan het vandaag een beetje netjes houden 
voor ons ogen.    

6-6-2021  Boerenspel 

Trek je botten of overall en je KLJ-sjaaltje maar aan. Want vandaag gaan we 
eens echt de handen uit de mouwen steken. En gaan we eens tonen wie nu 
echt het kalf en de mutten is?  

13-6-2021       RARARAspel  
  RARARA wie benne kik? Is er iemand die al weet, wat we gaan doen? 
  Want wij weten het ook niet….. 
 
20-6-2021 Bekentocht  

Vandaag gaan we pompen of verzuipen in de beken van Sinaai. Doe zeker 
allemaal vuile kleren aan en neem ook reservekleren mee. 

27-6-2021  Afscheidsfeestje  

Hopelijk nemen we dit jaar nog afscheid van corona en kunnen we dit jaar nog 
in schoonheid afsluiten op onze spetterende laatste activiteit.  

Siebe Lien            Quinten            Aline           Jana     Elise      Karen

    

   

 

 



Kalender Jonckers 
25 april: Normaal stond er een zalig weekend te wachten voor de +16, maar jammer genoeg 

stak corona daar een stokje voor. Een geluk bij een ongeluk want dit betekent dat er vandaag 

weer een activiteit op het programma staat voor jullie, namelijk het Rad van onfortuin. 

2 mei: Vandaag is het zowel World Tuna Day als World Laughter Day. Welke betere manier is 

er om deze heuglijke feestdagen te vieren dan in het lachende tonijnenspel.  

9 mei: Moeder, moeke, mama, mammie, moedertje. Voor elk wat wils op Moederdag, maar 

niet elke mama op deze wereld ziet hun kinderen graag en al zeker jullie niet. Gelukkig kunnen 

we samen deze tragedie verwerken in het ‘Mijn mama ziet mij niet graag spel’. 

16 mei: ‘t Is mei dus ‘t is goed weer (hopelijk). We gaan nog eens op tocht maar dit is niet 

zomaar een tocht, dit is de enige echte kiekskestocht. Ben jij zo dom als een kieken, kan jij 

eieren leggen en ken je de vogeltjesdans, dan is deze tocht zeker iets voor jou. 

23 mei: Jullie hebben zwaar gezondigd, maar niet getreurd. Wij hebben namelijk de ideale 

oplossing: een verkleedpartijtje in thema. Vandaag gaan we op paterkes en 

nonnekesbedevaart om de zonden weg te spoelen. Kom zeker verkleed. 

30 mei: Mannekes en vrouwkes, vandaag is het 590 jaar geleden dat de prachtige Française 

Jeanne d’Arc op de brandstapel haar laatste adem uitblies. Niet enkel dat, maar ook het 

befaamde Ros Beiaard zou vandaag door de straten van Dendermonde galopperen. Om ze 

beiden toch bij ons te hebben, spelen we het Jeanne d’Arc op ‘t Ros Beiaard spel 

6 juni: Een klassieker van jewelste, misschien wel de klassieker der klassiekers. Dat het ruig, 

vuil en sportief zal worden, moeten we jullie waarschijnlijk niet te vertellen. Vandaag zijn het 

de enige echt ruige pleinspelen. 

11 juni: Activiteit op vrijdag? Ja, activiteit op vrijdag. Jullie zitten momenteel te zwoegen 

boven boeken om alles in jullie kopje te krijgen. Daarom voorzien we voor jullie een 

chilliewilliespel op vrijdagavond van 19:30 tot 22:00. Mocht je 19:30 niet kunnen halen, geef 

dan een seintje. Zondag 13 juni is er bijgevolg geen activiteit. Tot dan! 

20 juni: Die examens blijven hier precies maar duren, maar wees gerust, het einde is in zicht. 

Zoals Dory zou zeggen: blijven zwemmen, blijven zwemmen, blijven zwemmen! Als je het 

leren even niet meer ziet zitten, kunnen jullie altijd terecht op de KLJ tijdens het ik kom een 

beetje later spel. De activiteit start om 14:00, maar als jullie geen 3 uur pauze willen/kunnen 

nemen mogen jullie ook later komen, maar geef ons dan zeker een seintje! 

27 juni: De laatste activiteit van het jaar en dan is het nog wel een activiteit die rijmt op de 

vorige. Het is zomer, het is warm en zonnecrème kan zeker nodig zijn vandaag tijdens spetter, 

spieter, spater. Dit rijmt trouwens ook op water (hint!). Neem zeker ook een handdoek mee. 

Groetjes van de beste leiding die jullie ooit gehad hebben en ooit gaan hebben: 

Astrid, Jeroen, Joran, Robbe, Robin en Sofie 


