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Hoogland
We deden leuke dingen in Oostduinkerke, we zijn 
de  eerste dag al gaan zwemmen in de zee,                         
We zijn ook  in een binnen zwembad geweest. 
We zijn naar de dijk geweest en hebben daar iets 
gekocht met ons zakgeld.
Daarna zijn we ook al gaan go-carten op de dijk. 
Dan zijn we ook nog op krabben gaan vissen.
We zijn ook 2 keer naar het beste skatepark van 
de kust geweest.
Er zijn 4 kinderen geprikt door een kwal, maar de 
redders hebben dit direct verzorgd en zo waren 
we het snel vergeten..
We zijn ook naar de zandsculpturen geweest.
 Er was ook iemand aan zee jarig. hip hip hoera!
Op zaterdag 19/07/14 hebben we BBQ  gedaan.  
E.   S.    N.

De vakantie in hoogland : 
1ste week met Anja en Hilde. 
We kwamen aan in hoogland na een lange rit in de 
bus. Het eerste wat we deden was lekker eten,  als 
we allemaal genoeg gegeten hadden gingen we 
uitpakken en daarna besloten we om naar de zee 
te gaan. We moesten de bolderkar inladen met 
het speelgoed en al de andere dingen voor de 
strandcabine in orde te kunnen maken. Toen we 
terug van het strand kwamen ging een jongere in 
de bolderkar zitten en toen ze er uit kwam was de 
trekstang kapot, we waren opgelucht want Luc 
had nog een bolderkar op zolder staan, oef want 
zonder bolderkar naar het strand is een ramp! 
We zijn ook nog naar het vuurwerk geweest en 
dat was heel mooi  maar ook een beetje eng 
want schuin achter ons zaten mensen die een 
verdwaalde  genster achter zich kregen, maar 
het was super leuk  want 
we mochten dan lang 
opblijven.
De eerste week regende 
het heel veel maar  voor 
de rest was de eerste week  
nog de max !
2de week : Luc en Greet 
kwamen aan en de zon 
begon te schijnen, dat 
was grappig ! We zijn elke 
dag tot vrijdag naar de zee 
kunnen gaan, zwemmen 
in de golven, bloemen 
geruild voor schelpen, 
West Vlaams geleerd,  
ge picknickt , spelletjes 
gespeeld ….dat was kei 
fijn .

En dinsdag heeft iedereen zich kei hard laten 
gaan ‘s avonds op het skatepark .
Luc heeft van mensen wave-steppen  gekregen, 
daar heb ik me reuze mee geamuseerd ! er was 
ook iemand jarig :  11 jaar hip hip hip hoera. We 
deden ook yoga-oefeningen.
Elk jaar houden we een BBQ en dan danst 
iedereen, het was super leuk.  B.

Het was heel leuk aan zee : go-carten, ‘s  avonds 
met de groten naar de zonsondergang kijken, 
spelen in zee, op de dijk naar de beach- party, 
leuke winkeltjes … De hele weg stappen naar de 
kinderboerderij en terug was heeeeel vermoeiend 
en vonden we het minst leuk ! het heeft 1 dag 
geregend, maar goed voor ons  : dan gingen 
we naar een binnenzwembad, maar wat bleek : 
er waren die dag nog veeeel meer mensen met 
dat idee, dus gingen we op zoek naar een ander 
zwembad … zonder succes, maar dan zijn we 
ergens een lekkere pannenkoek met chocomelk 
gaat eten en drinken wat de dag dan toch weer 
leuk maakte. De volgende dag zorgden we ervoor 
dat we eerst in de rij stonden en konden we als 
eerste in een rimpelloos zwembad duiken.
We deden ook een poging om extra 
zakgeld te vergaren: een handeltje in 
loom-bands, het leverde ons 2 euro op !!!!                                                                                                                                             
     Het eten vonden we heel lekker, de BBQ vooral 
met de gezellige kaarsjes op tafel en dan samen 
leuk praten en onze dromen voor later met elkaar 
delen. Er werden mooie foto’s gemaakt met de 
zonsondergang op de achtergrond en we kregen 
er een paar als herinnering. We waren heel 
verwonderd over de cupsong.  T.



De jongerenwerking naar Florac …
Wist je dat … ???
• onze 6e editie van de Pasta Basta weer een 

spetterende editie was?!!
• we iedereen weer willen bedanken die 

aanwezig was en heeft geholpen!!
• we genoeg centjes hadden om naar het 

zuiden van Frankrijk te gaan.
• we dit jaar terug op camping zijn 

geweest??!!
• het 991km rijden was.
• je nog steeds verschrikkelijk slecht kan 

slapen in die warme busjes!
• het daar mooi weer was??!!
• het daar ook goed heeft geregend!!!
• de voortent van de mannelijke begeleiding 

onder water stond?!!
• we na een uurtje water scheppen dan maar 

de tent hebben verzet!
• dit jaar tenten opzetten een makkie was!!!
• in een rivier zwemmen véél kouder is dan 

in een zwembad?
• we met z’n allen een schitterende 

wandeling hebben gemaakt!!
• je van op de berg een schitterend zicht had 

op de camping en de streek!
• er dit jaar precies geen snurkers waren??!!
• sommige jongeren goed paard kunnen 

rijden?!?
• we onze grenzen serieus verlegd hebben 

tijdens de canyoning!!
• we hierbij van 9 meter hoge rotsen in het 

water sprongen?!!

• sommige écht wel schrik hadden 
• water echt wel ijskoud kan zijn!!!
• de ‘oude’ garde met het voetballen, met 

grote overtuiging zegevierde tegen  onze 
‘jonge veulens’l!!!

• we onze Belgen hebben aangemoedigd 
op het WK!!

•  ze dit helemaal niet slecht gedaan hebben!!
• we het terras onveilig hebben gemaakt 

met al onze vlaggen en hoedjes!!
• we schitterende koks hebben bij de 

begeleiders!!
• je met een grillmachientje op camping 

lekkere broodjes kan maken!!!
• ze met streekproducten en een gasvuurtje 

heerlijke maaltijden hebben gemaakt!!
• een weekje toch altijd supersnel 

voorbijvliegt!?!
• we een fotoavond hebben georganiseerd 

voor alle jongeren, ouders en helpers?!!
• we even met onze gedachten weer in 

Florac zaten!!
• in herhaling vallen soms niet slecht is: dus, 

aan iedereen nog eens nen dikke merci 
voor ALWEER een geweldige editie van 
onze Pasta Basta en een onvergetelijke 
vakantie!!!

• je op zaterdag 25 april 2015 weer 
overheerlijke pasta kan komen eten op 
onze volgende Pasta Basta!!! Allen welkom 
in het Buurthuis van Veerle-heide!!

Outdoor stage peterregiment
Eind augustus zijn 4 dappere jongens en, 
jawel, één dappere begeleider, mee op 
legerkamp geweest in Leopoldsburg bij het 
peterregiment van Huize Levensruimte, het 
Bataljon Bevrijding 5de Linie. 
Het was een ervaring om nooit meer te 
vergeten. 
We werden drie dagen ondergedompeld 
in spannende en leerrijke activiteiten zoals 
wandel routes zoeken via coördinaten en 
een kompas, vuur leren maken met een 
magnesiumstick, zwemmen met een geweer, 
muurklimmen en nog zo veel meer.  
Één van de meest besproken activiteiten 
in deze 3dagen was ongetwijfeld de 
vuurkorfwacht, waarbij we mekaar moesten 
afwisselen, om het kamp heel de nacht te 
bewaken en het vuur brandende te houden.  

 
 
Tijdens deze wacht ontdekten we vanwaar die 
unieke kameraadschap tussen de soldaten 
komt, die ontstaat als je samen tot het uiterste 
moet gaan op, bijvoorbeeld een buitenlandse 
missie, of, zoals wij bij het ‘wachtvuur’.

Conclusies :   
• Het leger is niet voor watjes
• Soldaten vinden, in tegenstelling tot ons, 

zes uur ’s ochtends een ideaal uur om fris 
en monter op te staan.

• Het eten in het leger valt best goed mee.
• Het was een TOP kamp!

Waarvoor dank aan ons peterregiment !!

De dappersten van Huize Levensruimte.



Voor een voorziening als Huize Levensruimte bieden de subsidies niet voldoende ruimte om onze jongeren op een voor hen specifieke 
en degelijke wijze te begeleiden. Om die leemte deels op te vullen, kunnen wij gelukkig rekenen op de steun van vele sympathisanten. 
Ook U kunt ons helpen door storting op rekeningnummer BE84 8600 0277 2259 van Huize Levensruimte. Voor elke gift vanaf €40 wordt 

een fiscaal attest uitgereikt. Uw persoonlijke gegevens worden conform de wet op de privacy van 8/12/’92 bewaard.

AGENDA
Zaterdag 18 oktober 2014:

-MOSSELFEEST-
Buurthuis Veerle-Heide

12.00  -  20.00 u
Mosselen  €   17,00

Steak  €   15,00
Videe €    11,00

Reserveren :  013/77.20.75
onthaal@huizelevensruimte.be

Zondag 16 november 2014
-HERFSTRESTAURANT-
De Maekelhoeve  Veerle
12u00 stipt

Wij serveren : 
Huisgeselecteerde Cava / Sinaasappelsap • 4 Amuses • Trio van zalm met citrus en groententexturen
Cappuccino van butternut en breydelham • Sorbetverfrissing
Gegrild jong rund met een jus van winter truffel • Zalfje van hazelnoot, een crème anglaise, crumble 
van zandkoekjes en een schuim martini • Koffie / Thee

€  75,00

Wijnen – bieren lage gisting – frisdranken inbegrepen
Reserveren : 013/77.20.75
onthaal@huizelevensruimte.be

Ezeltocht
Voor het derde jaar op rij trokken we 
ook de voorbije zomervakantie weer op 
ezeldriedaagse. Dit jaar zat het niet echt in onze 
vakantieplanning, maar op vraag van de jongeren 
zijn we ‘last-minute’, toch nog vertrokken.  
Andere jaren stappen we echt 3 dagen rond in 
de streek rond Aarschot, maar dit jaar hebben 

we, na overleg met de jongeren, voor een andere 
formule gekozen. Hun vraag was vooral even weg 
zijn, ontspannen en even ontsnappen aan het 
dagdagelijkse, gewoon genieten van en met de 
dieren. 
De sfeerbeelden spreken voor zich..


