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Hallo leden en ouders, 

Hierbij de befaamde paaspitstop waar jullie zeker al lang op hebben gewacht. In deze moeilijke tijden 

zorgt KLJ er natuurlijk weer voor dat jullie optimaal van de vakantie kunnen genieten. Jullie hebben 

vast en zeker al goed van het mooie weer kunnen genieten, maar zelfs bij slecht weer geeft deze 

pitstop jullie tal van ideetjes om met het hele gezin binnen te doen. Zo kunnen jullie de keuken weer 

overhoop halen door lekkere receptjes uit te proberen, maar ook hebben we enkele knutselwerkjes, 

voor de creatieve zielen onder ons, in petto. De spelletjes zorgen dan weer voor extra leven in de 

brouwerij. Verder hebben we ook nog een leuke Paaszoektocht, ideaal om er met het hele gezin op uit 

te trekken!  

Naast dit alles kunnen jullie weer genieten van verhalen van de -12 en -16. Zo beleven jullie deze 

momenten opnieuw of leren jullie net hilarische, dwaze of iconische momenten van de andere 

groepen kennen.  

Ben je niet op de hoogte, maar wel benieuwd om te horen hoe het nu zit met de bouw van ons nieuw 

lokaal? Blader dan zeker even verder! 

Graag doen wij ook nog een oproep om mee Barcodes van alle Soubry pasta verpakkingen en 

Actieflapjes van de Joyvalle melkkartons te sparen! Bezorg ze aan iemand van de leiding en zo kunnen 

we smullen van gratis pasta en melk op ons kamp! Vraag zeker ook aan je familie, buren,... om mee te 

sparen en zo je favoriete jeugdbeweging (KLJ Berlaar) te steunen!  

Het pitstopteam wenst je alvast veel spel- en leesplezier!  

Anneleen, Caro, Elize, Femke, Jannes, Lotte en Mathias DR 

P.S. Schrijf zeker ook de datums voor ons kamp in je agenda! (-12: 5 tot 10 juli / -16: 3 tot 10 juli) 

Momenteel is het nog onduidelijk of dit mag doorgaan met de huidige coronamaatregelen, maar van 

zodra we een GO krijgen gaan we er volop voor! Wij kijken stiekem toch al uit naar de zomer en het 

kamp, jullie toch ook? 

 

 

 

WOORDJE VOORAF 
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We hebben een echte paaszoektocht gemaakt voor jullie! Op de volgende pagina vinden jullie een 

kaart met een uitgestippelde route, dus overtuig je mama/papa/zus/broer om er samen op uit te 

trekken. Onderweg hangen er verschillende opdrachten, los deze op en noteer je antwoord op het 

formulier dat je hieronder terugvindt. Er is ook een rode draad, onderweg hangen er paaseieren 

omhoog. Aan jullie om deze te zoeken en vervolgens in de juiste volgorde te plaatsen zoals je ze 

onderweg tegenkomt!  

Wanneer je alle antwoorden gevonden hebt, mag je deze via mail/bericht laten weten aan Anneleen. 

Jullie hebben tijd tot zondag 18 april 17u. Wie weet volgt er wel een lekkere verrassing... Aarzel zeker 

niet om bij eventuele vragen een berichtje te sturen!  

P.S. Laat alle opdrachten/paaseieren die je vindt onderweg hangen. Zo krijgt iedereen de kans om mee 
te doen! 
P.S.S. Ook broers en zussen die geen lid zijn van KLJ Berlaar mogen meedoen en krijgen een verrassing! 

Laat dit dan zeker weten bij het doorsturen van je antwoorden, zodat we genoeg voorzien        
Antwoorden  

1  

2  

3  

4  

5  

Rode draad: onderweg hangen er 8 paaseieren omhoog. Kunnen jullie ze in de juiste volgorde 

plaatsen zoals jullie ze onderweg tegenkomen?

PAASZOEKTOCHT 
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                       BUGGIES 

 

In begin van februari schoot Cupido een pijltje door onze hartjes. Ook bij de 

Buggies kwam hij langs, onze Buggies hebben Cupido een beetje moeten 

helpen met het terugvinden van zijn pijlen. De Buggies deden super verliefde 

opdrachtjes en konden zo de pijltjes terugvinden! Ook Basje onze 

knuffelhond vond de liefde in de knuffelmand in de berging.  

 

Bij onze Buggies is het steeds grote pret, maar ohnneeeeeee we kwamen aan 

op het lokaal en merkte dat er een boef onze speelvriend Basje had ontvoerd!! 

Wat nu gedaan? We gingen op onze zoektocht door Berlaar. Na een lange tocht 

met veel opdrachten en elkaar aanmoedigen vonden we Basje al spelend op de 

lagere school van Berlaar. De ontvoerder had hem daar achter gelaten en Basje 

wist de weg niet meer terug, gelukkig konden de Buggies hem veilig terug 

brengen. 

Het weer gooit soms roet in het eten, maar wij blijven niet bij de pakken 

zitten. We gingen aan de slag met die wind die ons gehinderd had. We 

maakte superleuke visjes die in de wind konden waaien. We hebben hier 

hard aan gewerkt en zijn dan gaan buiten spelen met deze windmolentjes 

en wow wat waren deze zo mooi gemaakt door onze Buggies. Wij kunnen 

dus degelijk iets negatief omzetten in iets positief! 

Zoals elk jaar deden we ook een mega toffe filmavond. Er was lekkere chips en frisdrank. Deze avond 

is gewoon superleuk omdat we in onze pyjama naar de KLJ mogen komen en vaak ook wat langer 

mogen op blijven dan anders. Samen met de leiding kozen we de super mega coole Disneyfilm de 

Leeuwenkoning. Onze film was sneller dan verwacht gedaan en hebben we hierna nog een klein fuifje 

gegeven, de leiding leerde de buggies nieuwe dansjes zoals het “smidje”.  

PS: wij hebben met de Buggieleiding een super coole dag voorzien voor onze buggies, deze zal 

doorgaan op 17 april van 10 tot 20u. De leiding gaat een hele dag met onze Buggies ravotten dus zeker 

de moeite waard om te komen, de leiding zorgt zelfs voor 2 heerlijke maaltijden. Dit volledig in thema 

‘oma en opa’! Inschrijven voor deze dag kan via de volgende 

link: https://forms.gle/WDG7k36rqn6xmFi87  Verdere info vinden jullie in je mailbox, bij eventuele 

vragen kunnen jullie altijd terecht bij de Buggieleiding.  

 

  

https://forms.gle/WDG7k36rqn6xmFi87
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SMARTJES 

 

In dit speciale jaar heeft de Smartjesleiding even gekke en veelzijdige activiteiten verzonnen zoals de 
regering maatregelen verzint. Zo hebben we al balspelen gespeeld, Sinterklaas gevierd op het 
speelplein en Caro haar gestolen auto terug naar Kruiskensberg gebracht. 

Maar nu even terug naar november, toen we net het trieste nieuws hadden gekregen dat de 
jeugdbewegingen even moesten stoppen. In de herfstvakantie hadden we voor heel KLJ Berlaar een 
cluedo gemaakt door Berlaar en Fleur van onze groep heeft die het best opgelost. Weeral eens 
bewezen dat de Smartjes de beste groep is (maar hoe kan dat ook anders met zo’n bende). Twee 
weken later hielden we onze eerste echte online activiteit via zoom, wat zowel een uitdaging voor de 
leiding was om leuke spelletjes te verzinnen, als voor sommige ouders om de camera en geluid aan te 
zetten. Gelukkig was deze periode snel voorbij en konden we wel terug samen Sinterklaas vieren. Op 
het speelplein kregen de kinderen een opleiding tot hulppiet om de Sint in deze tijden een beetje te 
helpen. Gelukkig waren jullie massaal aanwezig en werden alle pakjes op tijd en bij de juiste kindjes 
afgeleverd! 

In december kwamen we allemaal nog eens samen voor 
een kerstfeestje en ging iedereen naar huis met een leuk 
pakje. Twee weken later kropen we gezellig dicht bij elkaar 
met een dekentje voor de vaste filmavond. In het nieuwe 
jaar en met het lengen van de dagen konden we terug 
actievere activiteiten houden. Omdat het wel nog steeds 
koud was en we de leden niet graag zien afzien, speelden 
we hevige spelen om warm te krijgen. Na het nodige lopen, 
duwen en trekken ging iedereen met blozende kaakjes 
naar huis.  

Hierna kregen we weer wat minder nieuws, ieder kind moest één hobby 
kiezen, waardoor een deel van de groep wegviel :((. De anderen speelden 
in maart een bosspel, maar dat werd verhinderd toen we merkten dat 
Caro haar auto was gestolen en ergens in Bevel stond. Gelukkig hadden 
we een kaart met mogelijke locaties van de auto en konden de Smartjes 
met hun speurwerk na een stevige wandeling de auto terugvinden. Twee 
weken later konden we ons nog eens uitleven met de balspelen. De leden 
konden zo eens rugby spelen tegen de leiding (toegegeven, niet helemaal 
eerlijk) en speelden ze toffere versies van verschillende sporten, zoals 
zitvoetbal.  

 

Hopelijk worden de cijfers snel terug beter en kunnen we iedereen terug verwelkomen met een lach 
achter ons mondmasker. We missen de (soms minder) gezellige drukte van de hele groep maar we 
moeten nu eenmaal nog even volhouden.  

Tot binnenkort 

 xoxo team Smartjes 
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MICRA’S 

 

 

Cupido, schiet een pijltje door mijn hart!  

Tijdens deze activiteit moesten de Micra’s op zoek gaan naar 

hun Valentijnscadeau. Cupido had speciaal voor hen een 

liefdesbrief geschreven die hij verstopte in het dorp van 

Berlaar. We maakten er een leuk dorpsspel van waarbij de 

twee bubbels tegen elkaar strijden om als eerste hun Valentijns 

cadeau te vinden! Aangezien het had gesneeuwd was dit zeker 

en vast een geslaagde activiteit voor onze Micra’s       

 

 

Het is de periode van de maand  

Wie vindt het nu niet leuk om een zelfgemaakte raket de lucht in te 

schieten?! Je hebt enkel nodig: een waterfles, fietspomp, versiering 

voor je raket en een kurkenstop. Deze materialen konden onze 

Micra’s verdienen door het spelen van enkele leuke spelletjes. Het 

zonnetje maakte het die dag extra leuk!  

Er was eens... 

Dat onze Micra’s veel van sprookjes kennen, bewezen ze tijdens onze sprookjesquiz. De leiding 

verschoot zelfs dat ze op zoveel vragen het juiste antwoord wisten, want eerlijk gezegd zijn we zelf 

dingen moeten gaan opzoeken of bekeken we filmpjes om iets meer te weten te komen over de 

verschillende sprookjes       We vielen van de ene verbazing in de andere, want ook een appel terug in 

elkaar puzzelen, rebussen oplossen, ballonnen kapot blazen, een beschuit opeten en daarna fluiten, 

alles konden ze! Dat bewijst dus alleen maar dat de Micra’s stiekem de beste groep is        

Hopelijk kunnen we snel iedereen terug verwelkomen met stralende ogen en een lachende mond (bij 

de leiding dan wel van achter een mondmasker)! Nog even volhouden, zodat we hopelijk met zen allen 

op een supermegacool kamp kunnen gaan!  

Groetjes van Anneleen, Luna, Noa en Stijn                                                                                         
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COOPERS EN BEETLES 

 
Onze Coopers en Beetles hebben door de corona pandemie weer een turbulente tijd achter de rug. 

Maar ondanks de uitdagingen, die de continu veranderende regels voor jeugdactiviteiten met zich 

meebrachten, stonden zowel leiding als leden telkens weer paraat om er een leuk KLJ jaar van te 

maken! En plezant is het al zeker geweest! 

Onze startdag begon al goed, zowel de ‘anciens’ als enkele nieuwe gezichten waren van de partij. Na 

enkele kennismakingsspelletjes was het tijd voor een lekker vieruurtje, pannenkoeken met ijs mmm 

     . Daarna konden we ons uitleven op het springkasteel en zat de eerste activiteit van het jaar er 

weer op.  

Hierna volgden activiteiten zoals “waar brandt de lamp” en 

“laat het knallen”. Telkens activiteiten met een creatieve 

invalshoek, onder andere onze zelfgemaakte bibberspiraal 

viel in de smaak bij de leden. Helaas steeg het aantal 

besmettingen en werden fysieke jeugdactiviteiten 

verboden voor een tijdje. In deze periode heeft de leiding 

echter niet stilgezeten en hebben zij online activiteiten 

georganiseerd. Zo hebben wij een quiz georganiseerd om te 

kijken wie het slimste lid van de -16 is. Ook ons kerstfeestje werd gevierd met een online kookactiviteit. 

Tussen de gangen door deden we zelfs een Black Box, een ideaal spel om elkaar ondanks de fysieke 

afstand toch beter te leren kennen. Ook deden onze leden mee aan een online activiteit van KLJ 

Antwerpen en wisten zij hier de 3de plaats te bemachtigen! Dankzij de inzet van onze leden zal KLJ 

Antwerpen op kamp pannenkoeken komen bakken voor heel de -16! Proficiat! 

Ondertussen kwam er heel goed nieuws, de activiteiten 

mogen terug doorgaan op de KLJ. Mits wat creativiteit met de 

opdrachten lukt het ons om de activiteiten coronaproof te 

kunnen organiseren. Ondertussen zijn al enkele activiteiten 

kunnen doorgaan. Zo hebben we het competitiebeest in 

onszelf naar boven kunnen brengen tijdens de 

laddercompetitie en tijdens het “Guinnes Book of KLJ 

Records” spel. De kampvuuravond was ook een leuke 

activiteit om rustig nog eens bij te kunnen praten. En ook samen enkele kampvuur klassiekers luidkeels 

te zingen tijdens het roosteren van een heerlijke marshmallow.  

Wij zijn alvast heel blij dat activiteiten terug op de KLJ mogen doorgaan en hopen op een leuk kamp 

deze zomer. 

Groetjes van de -16 leiding, 

Robin, Mathias, Glen, Ilias, Femke en Toon 
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KLJ BOUWT 

 

Ondertussen zijn wij met de leiding in onze 

bouw gevlogen! Elke zaterdag zijn we met een 

deel aan het voegen. En Woww wat een werk 

eindeloos werk maar het resultaat begint zeker 

zichtbaar te worden! Wat een handige harry’s 

toch die leiding bij KLJ Berlaar!  

Ook het dak is volledig af en tegen het begin 

van de zomer zitten we ook winddicht, want 

dan worden onze ramen en deuren geplaatst! 

Je kan de vorderingen van onze bouw steeds 

volgen op onze site: www.bouw.kljberlaar.be  

Om onze financiering helemaal rond te krijgen, kloppen we bij jullie aan. We ontwikkelden hiervoor 

een lotenlening. Door het kopen van één of meerdere loten (250 euro/lot) kan je ons financieel 

steunen nu we het nodig hebben, en krijg je het bedrag na een tijdje terugbetaald. Wij gebruiken uw 

bijdrage als investering in ons lokaal waarna de terugbetaling gegarandeerd wordt door onder meer 

de huurinkomsten van het nieuwe lokaal alsook de inkomsten van onze winstgevende activiteiten 

gedurende het jaar. Jaarlijks zal bij lotentrekking bepaald worden welke loten worden terugbetaald en 

dit over een termijn van 10 jaar.  

Heb je interesse of wens je vrijblijvend meer informatie rond de lotenlening, fiscale giften, ons project 

in het algemeen of wens je te helpen bij de afwerking? Vul dan snel het formulier in 

(http://steentjebijdragen.kljberlaar.be) en ons bouwteam neemt contact met je op!  

Graag zetten we de mensen die al loten kochten even in de 

bloemetjes! Zij helpen ons weer een stapje verder in ons bouwproject 

en wij zijn hun hier dan ook dankbaar voor! Deze zomer zal het lokaal 

nog niet helemaal af zijn, maar we kijken er al naar uit om het komend 

KLJ-jaar in ons nieuw lokaal te kunnen spelen.  

Voor verdere info of met vragen kan je steeds een mailtje sturen naar 

ons bouwteam (bouw@kljberlaar.be)   

  

http://steentjebijdragen.kljberlaar.be/
mailto:bouw@kljberlaar.be
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RECEPTJES 
 

Gemarmerde chocoladecake 
 

• 325 g boter 

• 5 eieren 

• 325 g suiker 

• 375 g bloem 

• 2 koffielepels bakpoeder 

• 5 koffielepels cacaopoeder 

 

1. Roer de boter zacht 

2. Voeg de eieren één voor één toe met steeds 3 lepels suiker. Blijf roeren tot je een mooi 

schuimig deeg hebt. 

3. Voeg de bloem en het bakpoeder toe. Blijf roeren tot een glad deeg. 

4. Smeer de cakevorm met boter in en doe de helft van het cakebeslag al in de vorm 

5. Roer het cacaopoeder door de andere helft van het cakebeslag. Doe ook dit beslag in de 

cakevorm.  

6. Maak met een mes spiraalbewegingen in het beslag zodat de kleuren door elkaar lopen. 

7. Bak de cake 50-60 minuten in een oven van 175 °C (TIP: vraag aan mama of papa om je te 

helpen met de oven en om te kijken of de cake al klaar is door er met een saté-stokje in te 

prikken) 

8. Haal de cake uit de vorm en laat hem afkoelen op een rooster. 
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Chocoladekoekjes met zachte chocoladevulling 

Jamie Oliver 

 

• 140 g boter 

• 140 g suiker 

• 2 eierdooiers 

• 255 g zelfrijzende bloem 

• 30 g cacaopoeder 

• Chocolade naar keuze in stukjes 

• Twee steekvormpjes of glaasjes van dezelfde vorm, het ene groter dan het andere 

 

1. Roer de boter en de suiker tot een romige massa. 

2. Meng de eierdooiers onder de boter en de suiker. 

3. Voeg de bloem en het cacaopoeder toe. 

4. Kneed totdat je een mooi deeg hebt.  

5. Laat het deeg een uur rusten in de koelkast. 

6. Strooi bloem over het werkvlak en rol het deeg uit. 

7. Steek evenveel grote en kleine vormpjes uit het deeg. 

8. Leg de kleinste vormpjes op een bakplaat en leg in het midden van het koekje een 

stukje chocolade. 

9. Leg het grootste koekje bovenop het kleinste en de chocolade. Druk de randjes 

voorzichtig aan, zodat het koekje niet barst. 

10. Bak de koekjes 10 minuten in een voorverwarmde oven op 190 °C (TIP: vraag zeker 

aan mama of papa om je te helpen met de koekjes in de oven te zetten en ze er terug 

uit te halen) 

 

Deze koekjes zijn super lekker als ze vers uit de oven komen, dan is de chocolade nog mooi 

vloeibaar (let wel op dat je je niet verbrand als je de koekjes warm eet). Maar ook koud zijn 

de koekjes heel erg lekker! 
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TRUFFELS 
voor ongeveer 40 stuks 

 

• 125 ml room 

• 125 g melkchocolade 

• 100 g pure chocolade 

• 2 eetlepels cacaopoeder 

• 1 eetlepel poedersuiker 

• 1 eetlepel vanille suiker 

 

1. Breng de room aan de kook (TIP: vraag aan mama of papa om je te helpen met het kookvuur) 

2. Breek de chocolade in stukjes en los ze al roerend op in de room 

3. Laat alles tot kamertemperatuur afkoelen (zet de pot in héél koud water) 

4. Klop het mengsel met de mixer goed door, tot het lichter en steviger is. Zet het daarna een 

uur in de koelkast 

5. Zeef de cacaopoeder, de bloemsuiker en de vanille suiker gemengd op een groot bord. 

6. Maak met een theelepel hoopjes en rol er super snel met je handen een balletje van. 

7. Leg het balletje in de suiker en cacao op het bord. 

8. Rol de balletjes over het bord, tot ze helemaal bedekt zijn met cacao en suiker. 

9. Bewaar je truffels in een goed sluitende doos in de koelkast 
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SPELLETJES 
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