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januari 2022 – juni 2023

De Rode Draad

VOORWOORD
Beste KLJ’ers en ouders
De nieuwe Rode Draad… dat wil zeggen dat we al in de helft
van het KLJ-jaar zitten. We hebben al veel leuke activiteiten
achter de rug, nieuwe spelletjes gespeeld, nieuwe vrienden
gemaakt, noem maar op
. Daarvoor bedanken wij zowel
jullie als de allercoolste leden, de super enthousiaste ouders
en de leiding die elke activiteit paraat staat! Om het kort even
te zeggen: dikke merci! Wij hopen dat jullie in 2023 ook veel
dikke merci’s kunnen uitdelen voor prachtige momenten met
je vrienden en familie.
De nieuwe Rode Draad betekent niet alleen dat het jaar al
voor de helft gepasseerd is, maar ook dat het kamp er steeds
dichter aankomt! De leiding is er alvast zeker van dat het
weer een topper van formaat zal worden.
Wij wensen jullie een 2023 vol liefde, geluk en hele fijne
feestdagen!
Tot snel!
Maarten en Sofie xoxo
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OuDeRhOekje
Beste ouders,
Hier volgen enkele nuttige inlichtingen:
Fiscale attesten en mutualiteit
Het kampgeld is fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot en met
12 jaar. Stuur hiervoor een mailtje naar leiding@kljaartselaar.be en wij bezorgen je een attest. Daarnaast kan je
bij de mutualiteit ook geld terugkrijgen, zowel van het kamp
als van het lidgeld. Dit geldt voor alle leeftijden. Je kan
daarvoor een formulier aanvragen bij uw mutualiteit en het
verder laten invullen door Sofie.
Enkele afspraken
o Op alle KLJ-activiteiten wordt het uniform gedragen. Dat
betekent dus voor iedereen het sjaaltje en de T-shirt. Aan de
ravotters en jong-KLJ vragen we de trui ook aan te doen,
tenzij er specifiek in het boekje vermeld is dat je je
bijvoorbeeld moet verkleden of heel slechte kleren aan moet
doen. Het is ook aangewezen om niet je beste kleren aan te
doen. Enkel kleren die tegen een stootje kunnen en vuil
mogen worden horen thuis op de KLJ. We zijn ook niet
verantwoordelijk voor het verliezen van juwelen en
dergelijke.
o De KLJ-activiteit start, behalve indien anders aangegeven,
terug om 14u en is gedaan om 17u. We vragen om op tijd te
komen, maar ook geen uur op voorhand.
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o Gsm’s, Nintendo’s, iPods, enz. worden niet gebruikt tijdens
de activiteit. We voorzien per groep een bakje waar ze tijdens
de activiteit in bewaard kunnen worden.
o De leiding stopt met veel plezier veel tijd in leuke
activiteiten. Daarom vragen we jullie ook zo vaak mogelijk
aanwezig te zijn, dit zorgt ook voor een goede groepsbinding.
Medische fiche
De medische fiche wordt via een google formulier
rondgestuurd via mail. Gelieve deze zo snel mogelijk in te
vullen en vergeet zeker niet op verzenden te klikken op het
einde. Indien u deze mail niet ontvangen heeft, laat ons dit
dan zeker even weten.
Adres en contactgegevens
Ben je verhuisd of veranderd van e-mailadres of
telefoonnummer, vergeet de nieuwe gegevens dan niet door
te geven aan Glenn zodat onze ledenlijst up-to-date blijft en u
tijdig alle informatie ontvangt. Zijn je kinderen vaak op een
ander adres en heb je graag dat wij daar ook een Rode Draad
in de bus stoppen, laat dan even iets weten aan Karlijn en zij
zorgt ervoor dat op beide adressen een boekje in de
brievenbus belandt.
Als er iets is…
Wanneer u of uw kinderen opmerkingen, suggesties of vragen
hebben, kan u de leiding altijd aanspreken voor of na een
Activiteit. Ook kan u ze altijd bellen of mailen (zie
contactgegevens op de laatste pagina). Wij staan altijd voor u
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paraat! De hoofdleiding: Sofie en Maarten kan u steeds
contacteren via mail (leiding@klj-aartselaar.be) of via gsm
(Sofie: 04 89 61 76 95 of Maarten: 04 68 19 50 71). Ook de
rest van de leiding staat uiteraard voor u klaar.

KLJ voor iedereen

KLJ voor iedereen is een engagement dat KLJ Aartselaar
aangegaan is samen met heel wat andere KLJ-afdelingen.
Hierbij willen wij alle kinderen de kans geven om in een
jeugdbeweging te stappen. Concreet maken wij afhankelijk
van de situatie afspraken in verband met het lidgeld en
kampgeld, het aankopen van uniform en dergelijke. Heeft u
vragen hieromtrent, neem dan contact op met Simon.
(leiding@klj-aartselaar.be)
Enkele voorbeelden:
- het lidgeld kan beperkt worden tot het deel dat wij
aan KLJ nationaal moeten betalen
- het kampgeld kan in schijven doorheen het jaar
betaald worden
- wij bieden 2de handsuniformen en uniformen aan
voordeliger tarief aan
- …
Wilt u anderen helpen?
Wanneer de uniformen van jouw kinderen te klein zijn en
nog door iemand anders gedragen kunnen worden, neem
je ze gewoon terug mee naar KLJ en maak je er een ander
gezin blij mee.
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BelangRijke Data
 Vrijdag 17 maart tot zondag 19 maart:
HET -12 WEEKEND (pagadders, wiebels en ravotters)
o Houd zeker deze data vrij om er een
onvergetelijk weekend van te maken! Meer
info volgt nog.
 Vriendjesdag:
o PAGADDERS & WIEBELS: 19 februari
o RAVOTTERS:

 Zondag 25 juni: Slotactiviteit
o We sluiten het jaar samen af met een
spetterende slotactiviteit!

 22 juli tot 31 juli: KAMP!
PAGADDERS: vanaf 26 juli tot 31 juli
WIEBELS: vanaf 24 juli tot 31 juli
De kers op de taart van weer een geweldig KLJ-jaar!
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-12 WeekenD: 17-19 maaRt
Hey liefste Pagadders, Wiebels en Ravotters
Wij hebben spetterend nieuws voor jullie: wij gaan op
weekend! Het wordt niet zomaar een weekend, want we
kruipen in de wereld van Peter Pan! Van vrijdag 17 maart tot
zondag 19 maart beleven we samen de gekste avonturen. De
exacte uren communiceren we nog met jullie. Ook sturen we
jullie nog een mail met praktische info.
Deze magische Peter Pan-dagen beleven we in:
Schuttershof
Schuttershofstraat 19
9120 Beveren
We hopen dat jullie er allemaal bij zijn om er een
onvergetelijk weekend van te maken -!

Jullie kapoenen
Glenn, Sofie, Karlijn en Casper
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kaaS- en WijnaVOnD:
Spijtig nieuws! Onze kaas- en wijnavond gaat dit jaar helaas
niet door… Wees echter niet getreurd, want volgend jaar
staan we weer klaar met een fantastische editie!

SlOtactiViteit: 25 juni
Na alweer een geweldig KLJ-jaar achter de rug, is het tijd om
nog een laatste keer samen te komen. Daarom gaan we met
z’n allen op slotactiviteit. Wat deze inhoudt en waar we naar
toe gaan is nog een verrassing, maar we kunnen jullie al
garanderen dat het een fantastische afsluiter wordt. Houd
daarom zeker zondag 25 juni vrij in jullie agenda. We zien
jullie daar voor nog een allerlaatste knotsgekke dag samen.
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Steun OnS Via
Trooper:
o https://www.trooper.be/nl/troopervereniging
en/KLJaartselaar
o

helpenDe hanDen gezOcht!
Hey daarrr!!
Ben jij 16 jaar of ouder? Heb je een hart voor kinderen? Ben
je enthousiast om met een gezellige leidingsploeg te werken?
Heb je altijd al eens in een jeugdbeweging willen zitten of heb
je plots de kriebels gekregen? Of misschien heb je wel neven,
nichten, babysitters… die graag leiding willen worden in een
jeugdbeweging?
Kom dan onze leidingsploeg versterken!! Wij ontvangen jullie
graag met open armen in onze hechte groep. Twijfel niet en
slide in onze dm’s ;)). Dit kan je doen via Facebook (The KLJ
Aartselaar Journey), Instagram (@kljaartselaar), via mail
‘leiding@kljaartselaar.be’ of contacteer ons via de website.
We hopen jou volgend jaar te zien en samen een fantastisch
jaar tegemoet te gaan!!
Groetjes xxx KLJ Aartselaar
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OVeRzicht actiViteiten
Wanneer is het nu KLJ voor jou? Op de volgende pagina’s
worden de data voor jouw groep toegelicht. De activiteiten
gaan door van 14u-17u en we spreken af in de KLJ-lokalen,
tenzij anders vermeld. Vergeet zeker niet bij elke activiteit je
uniform (T-shirt + sjaaltje (+trui)) te dragen!

pagaDDeRS
(Dit is jouw groep als je in het 1e tot 2e leerjaar zit)
Zondag 8 januari
Drie koningen, drie koningen geeft mij ne nieuwe hoed. Mijne
ouwe is versleten… weet jij hoe het verder gaat? Kom dan in
je mooiste koninklijke kleren om 14 uur naar het lokaal.

Zondag 22 januari
Spetter spitter spater, lekker in het water, ga maar alvast naar
huis, ik kom een beetje later. Vandaag gaan we zwemmen,
dus vergeet je zwemkleren niet en de activiteit begint
vandaag NIET om 14 uur, maar een beetje vroeger. Omtrent
het startuur volgt later nog meer
informatie.
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Zondag 5 februari
Doe je gekste carnavalkleren aan, want
vandaag bouwen wij het mafste feestje van
het jaar!

Zondag 19 februari
Vanmiddag is het onze jaarlijkse vriendjesdag. Dit houdt in
dat al jullie vrienden en vriendinnen welkom zijn om te
komen proberen en dat je hiervoor zeker reclame moet
maken. De activiteit begint zoals elke andere activiteit om 14
uur.

Zondag 5 maart
Om 14 uur worden jullie verwacht aan de lokalen voor een
heuse zoektocht door jullie geliefde Aartselaar. Vinden jullie
de schat? Om 17 uur zullen we weten of het gelukt is of niet.

VRIJDAG 17 MAART TOT ZONDAG 19 MAART
Dit weekend wordt het beste weekend van het jaar, want we
gaan weg met de KLJ. Dit weekend is het alom bekende -12
weekend. Meer informatie wordt nog
verdeeld, maar je mag dit al met grote stip
aanvinken in je kalender.
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Zondag 2 april
Ik zie groene blaadjes, groen gras, bruine
bruggen, bruine stammen, geel zand, een
toren, … Weet jij waar ik ben? Kom dit te
weten door om 14 uur naar het lokaal te komen.

Zondag 16 april
Vandaag gaan we een echte racemobiel maken van jullie
fietsen, dus worden jullie om 14 uur verwacht aan het lokaal
MET jullie fiets om naar huis te gaan met jullie persoonlijk
gepimpt model.

Zondag 30 april
Één, twee, drie, vier, vijf, zes,
zeeeveen… nen hoed, ne stok ne
paraplu en één, … we verwachten
jullie om 14 uur aan het lokalen voor een heuse uitdaging.
Vergeet zeker je wandelschoenen niet.

Zondag 14 mei
Weet jij wat een cowboy allemaal draagt en doet? Wel kom
dit allemaal te weten tijdens de activiteit en om 17 uur ga je
naar huis als een echte cowboy.
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Zondag 28 mei
Ahoy piraten, hier kapitein bruinbaard en ik heb
jullie hulp nodig. Mijn schat is gestolen en ik
heb jullie nodig om mijn schat terug te
veroveren. Jullie kunnen mij komen helpen door
om 14 uur aan het lokaal te zijn.

Zondag 11 juni
Plons, plons,plons,… Het is overal nat, maar ik zie geen regen.
Hoe komt dit toch? Wil jij het ook weten? Kom dan om 14 uur
naar de KLJ in kleren die nat mogen worden. Beste ouders,
vergeet zeker geen handdoek mee te nemen als je je
pagadder terug komt ophalen want die zou weleens nat
kunnen zijn.

Zondag 25 juni
Vandaag is het de allerlaatste activiteit maar niet getreurd,
het wordt een heuse dagactiviteit waarin je je volledig kan
laten gaan voordat je op kamp vertrekt. Hierover later meer
informatie.
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WieBelS
(Dit is jouw groep als je in het 3e tot 4e leerjaar zit)

Zondag 8 januari
Kunnen jullie opsommen hoeveel verschillende soorten
eieren er bestaan? Ik zal alvast
starten.
-

Gekookt ei

-

Scharrelei

-

Paasei

-

…
Zondag 22 januari
“Hallo, dit is agent Eifos Furgão Dique.
Geef alstublieft snel de geheime
boodschap over. Over” – Slebeiw

Zondag 5 februari
Doe je gekste carnavalkleren aan, want vandaag bouwen wij
het mafste feestje van het jaar!
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Zondag 19 februari
Wij gaan zwemmen vandaag,
joepieee. We spreken om 13u30 af
aan DOK-3 in Aartselaar. Om 17u
mogen onze waterballerina’s terug opgehaald worden aan
DOK-3. Vrienden, vriendinnen, neven, nichten zijn ook altijd
welkom, dan kunnen we zien wie er het snelst kan zwemmen

Zondag 5 maart
*deurbel rinkelt*
“Goedemiddag mevrouw, wij zijn van de KLJ en wij verkopen
sponzen om ons kamp te sponsoren”
*lacht en koopt er natuurlijk super veel*
Vandaag proberen we zoveel mogelijk te verkopen zodat we
super coole dingen kunnen doen op kamp!

Zondag 2 april
Omdat we eerder al een activiteit over
eieren hebben gedaan, zijn jullie natuurlijk
echte ei-kenners. Vandaag spelen we eikenner versus de paashaas! Laat maar eens
zien wat jullie in jullie ei hebben!
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Zondag 16 april

Rarara…

Zondag 30 april
Zin om vandaag het varkentje uit te hangen? Dat kan
vandaag! Doe daarom kleren aan die tegen een stootje
kunnen en heeeeel vuil mogen worden. Het zal er heftig aan
toe gaan, maar de leiding blijft uiteraard wel gespaard van
jullie varkensmanieren deze middag
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Zondag 14 mei
Laat vandaag zien in wat jullie als groep allemaal tot in staat
zijn. 1 tegen allen, allen voor de Wiebels! <3

Zondag 28 mei
Let’s go! Waterballonnengeveeecht!!! Tip: doe best kleren
aan die nat mogen worden.

Zondag 25 juni
Om de laatste activiteit voor het kamp mooi af te sluiten,
gaan we met z’n allen op slotactiviteit! Verdere informatie
volgt nog.
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RaVOtteRS
(Dit is jouw groep als je in het 5e tot 6e leerjaar zit)
Zondag 15 januari
Vandaag moet je alles kunnen: ravotten, denken, bewegen,
rennen, verstoppen, samenwerken,… Maar wat nog
belangrijker is vandaag, is je mede-ravotters inschatten.
Vandaag zullen we erachter komen hoe goed jouw
mensen kennis is.

Zondag 29 januari
Let it snow, let it now, let it snow.
Do you wanna build a snowman? Come on let’s go and
play.
Brrr het is zoo koud. Maar niks is leuker dan samen
spelen in de sneeuw. Kleed je dus maar warm aan zodat we
lekker lang buiten kunnen spelen.
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Zondag 12 februari

Liefde, love, amore, l’amour, liebe, a szerelem,…
Iets wat iedereen wel kent. Wil jij meer te
weten komen over de taal van de liefde? Kom
dan zeker om 14u naar de KLJ lokalen, want
als wij jullie zien komen doet ons hart “boem,
boem, boem”.

Zondag 26 februari
Dit is de dag van het jaar waarop
het snoep
uit de hemel valt. Waarop je al je
favoriete
filmfiguren, stripfiguren,… in
levende lijven
kan ontmoeten. Een dag waarop
heel Aartselaar feest viert.
Vandaag is het

DE CARNAVALSTOET!!! Kom

zeker verkleed naar onze lokalen, want wij gaan met zen allen
kijken!
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Zondag 12 maart
Wat was er eerst de kip of het ei? Het ei of de kip? Weet jij
het antwoord op deze belangrijke vraag? Kom het ons dan
zeker vertellen, want wij weten het antwoord niet.

VRIJDAG 17 MAART TOT ZONDAG 19 MAART
Het hoogtepunt van het jaar: het geweldige, fantastische, ooh
zoo leuke, grappige, gezellige, ravotterige KLJ weekend!!!!!!
Meer info over de uren en de locatie volgt nog.

Zondag 26 maart
Kwek kwek kwek kwak
Het gaat er wild aan toe
Kwek kwek kwek
Doe nu maar wat ik doe
Doe de ganzenpas, doe de ganzenpas
Kom maar op, kom maar op
Doe de ganzenpas, doe de ganzenpas met
Kabouter Plop
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Zondag 16 april
Loop alvast een toertje rond je huis om jezelf op te warmen,
want vandaag is het tijd om te bewijzen dat KLJ Aartselaar de
beste KLJ is van heel Antwerpen.

Zondag 23 april
Weten jullie nog die goeie oude
speculaas verkoop?
Deze hebben jullie als waardige
ravotters gewonnen !!! En dat
konden wij niet zomaar laten
passeren.
Deze
activiteit word één grote verassing! LET
OP: het zal al niet door gaan op de klj.
Ben jij benieuwd wat we gaan doen ?
Kom dan zeker om 14 uur naar de
parking van de Schorre !!!

Zondag 7 mei

DING DONG

Hallo wij zijn van klj Aartselaar en wij verkopen……..
Mhh geen truffels….. ook geen speculazen meer……. En nee ook
geen sponzen……
Benieuwd naar wat we wel gaan verkopen ?
Kom dan zeker om 14u naar het lokaal !!!!!
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Zondag 21 mei
Het regent, het regent
De ravottertjes worden nat
Er kwam eens een karlijntje aan die viel toen op haar gat.

Zondag 2 juni
We hebben ondertussen geleerd hoe slim
jullie eigenlijk zijn.
Maar kunnen jullie ook de welbekende
piskwis aan ?
Dit willen wij als leiding wel eens
ontdekken.

Zondag 25 juni
Ooh nee!!! Het jaar is alweer voorbij, maar geen paniek: we
gaan het afsluiten met een knal!
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jOng-klj
(Dit is jouw groep als je in het 1e tot 3e
middelbaar zit)
Zondag 15 januari
Vandaag gaan jullie goed moeten nadenken,
dus zorg ervoor dat je hersenen zijn
uitgerust!!

ZONDAG 29 JANUARI TOT VRIJDAG 3 FEBRUARI
Eindelijk, de leefweek waar jullie al lang achter vragen. De
exacte info krijgen jullie nog.

Zondag 12 februari
Niemand is veilig, als je
kogelvrijevesten hebt, kan je
deze beter aandoen, want
vandaag gaan we strijden voor de winst.

Zondag 26 februari
Is de slimste Jong-KLJ nog altijd de slimste? Of is er iemand
anders al slimmer geworden? Vandaag gaan we dit testen.
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Zondag 12 maart
Speciale activiteiten en extraatjes zijn superleuk. Maar dan
moeten we eerst een winstgevende activiteit doen…

Zondag 26 maart
Iedereen kent het probleem, verslaafd aan M&M’s
maar M&M-dealers zoeken is tegenwoordig niet
meer makkelijk met al de M&M-politie die rondloopt,
hopelijk gaat het in het Solhof beter!

Zondag 23 april
Vandaag wordt een ultra speciale, leuke activiteit, de uren
volgen nog.
Ik zie jullie dan voor een hele hoop plezier.

Zondag 8 mei
Een touw, een simpel voorwerp, maar ongetwijfeld kunnen
wij veel dingen bedenken om met dit simpel voorwerp te
doen. Kom naar de activiteit en
ondervind mee wat een touw
allemaal in petto heeft.
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VRIJDAG 2 juni
Tijd om nog eens te ontspannen van al het studeren. Dit doen
we door alles op het spel te zetten en als de rijkste of armste
terug naar huis te gaan. Deze activiteit zal van 19:30 tot
22:30 doorgaan!
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jOngSchaaR
(Dit is jouw groep als je in het 4e of 5e middelbaar zit)

Zaterdag 21 januari
De feestdagen zijn voorbij, maar het feestje bij ons is nog niet
gedaan. Kom verder feesten en jullie amuseren in de lokalen.
De activiteit start zoals gewoonlijk om 20u! tip: leeg je blaas
voor het komen (nee, we doen geen pisquiz)

Zaterdag 4 februari
Wie is de allerslimste Jongschaar op de KLJ? Volgens mij is dat
gewoon de leiding. Als je hier anders over denkt en ons het
tegendeel wilt bewijzen, kom dan om 20u naar de lokalen!

Zaterdag 18 februari (geen activiteit)
Vandaag is er helaas geen activiteit aangezien jullie leiding op
kampplanningsweekend is om weer een geweldig kamp te
plannen voor jullie!
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Zaterdag 4 maart (+18)
Vandaag herenigen we weer met de +18 en zal de activiteit
met de twee groepen samen doorgaan. Benieuwd wat er
deze keer op de planning staat? Kom af, tegen 20u aan de
lokalen.

Zaterdag 18 maart
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ZATERDAG 1 april tot DONDERDAG 6 april
Van 1 april tot 6 april vinden de trainingsdagen plaats. Houd
deze data zeker vrij. Tijdens deze week kunnen jullie je
animatordiploma halen. Zo zijn jullie helemaal klaar om
volgend jaar leiding te worden.

Zaterdag 29 april (+18)
Dit zal de laatste activiteit zijn met de +18. Zeker komen!! Het
belooft weer een topper
te worden.

Zaterdag 13 mei
Het wordt weer wat
warmer, dus tijd voor
verfrissing!! Kom in de
avond eventjes afkoelen op de KLJ en om 20u keer je weer
zweetvrij naar huis.

Zaterdag 27 mei
De examens zijn in aantocht. Kom je even ontspannen om
20u in de lokalen en dan zijn jullie ready om weer met een
leeg hoofd verder te blokken.
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De leiDing
PAGADDERS: GLENN

WIEBELS: SOFIE

RAVOTTERS: CASPER

KARLIJN

JONG-KLJ: MAARTEN JONGSCHAAR: JOKE
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mOpjeS en SpelletjeS
Ken je de mop van de blinde timmerman? Die slaat echt
nergens op.

Het is klein, oranje, hangt in een boom en roept “Ik ben een
appelsien! Ik ben een appelsien!” Wat is het?
- Een mandarijntje met een dikke nek.

Wat zegt een eend als hij tegen de muur loopt? KWAK.

Er waren eens twee krieken. Zegt de ene: “Ik heb een
scheetje gelaten!” Antwoordt de andere: “Kriekhet!”

Glenn neemt altijd een liniaal mee naar bed. Vraagt moeder
op een dag: Glenn waarom neem je elke dag een liniaal mee
naar bed? waarop Glenn antwoordt: ik wil weten hoe lang ik
slaap!
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cOntactgegeVenS leiDing
PAGADDERS

Glenn De Ranter
Gustaaf De Smetlaan 31
2630 Aartselaar
0499 72 42 87
glenn.de.ranter@gmail.com

WIEBELS

Sofie Van Dijck
Leon Gilliotlaan 9
2630 Aartselaar
0489 61 76 95
sofie.van.dijck10@gmail.com

RAVOTTERS

Karlijn De Ranter
Gustaaf De Smetlaan 31
2630 Aartselaar
0494 29 14 13
karlijn.de.ranter@gmail.com

Casper Delbaen
Hendrik Consciencelaan 11
2630 Aartselaar
0478 24 32 01
casper.delbaen@telenet.be

JONG-KLJ

Maarten Vermeir
Hof van Spruytlaan 1
2550 Kontich
0468 19 50 71
maarten.vermeir@live.be
JONGSCHAAR

Joke Dockx
Azalealaan 29
2630 Aartselaar
0477 07 22 37
joke.dockx@gmail.com
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