
                                          TWINKELS 

 
Zondag 5 februari 

Vandaag spelen we het grote emoji spel 

KLJ van 14u tot 17u 

 

Zondag 12 februari 

Dit jaar doen we met de KLJ een wafelenbak. Daarom gaan wij vandaag rond in Moorsel met briefjes 
voor onze wafel verkoop. 

KLJ van 14u tot 17u 

 

Zaterdag 18 februari 

Vandaag is het KLJ op een zaterdag. 

Aangezien het morgen carnaval is, gaan wij eens kijken wie van jullie een echte carnavalist is.  

(wie wil mag zeker verkleed komen)  

 

Zondag 25 februari 

AAAAH dat was eng seg! Leid(st)er ik ben met mijn neus tegen de spiegel gelopen, leid(st)er mag ik een 
suikerspin....? Je hebt het misschien al geraden, we gaan naar…. DE KERMIS !!! Jullie worden verwacht 
aan de hopmarkt in Aalst om 13u45, om dan samen naar de kermis te stappen. Jullie ouders mogen je 
om 17u weer ophalen aan de hopmarkt. 

PS: neem zeker een budget mee van 15 euro. 

KLJ van 14u tot 17u 

 

Zondag 5 maart 

Jammer genoeg is er deze zondag geen KLJ 

We zien jullie volgende week! 

 

 



Zondag 12 maart 

Rarara wie is het?....... 

Vandaag gaan jullie je leiding beter leren kennen, Zijn jullie benieuwd hoe? 

Kom dan zeker naar de KLJ van 14u tot 17u 

 

Zondag 18 maart 

Benieuwd wat we vandaag gaan doen op de KLJ??? 

Kom dan zeker van 14u tot 17u naar de KLJ 

 

Zondag 26 maart 

OH NEE! De piraten Casper en Emile zijn hun schat verloren! 

Helpen jullie Casper en Emile de schat terug te vinden?  

KLJ van  14u tot 17u 

 

Zondag 7-9 april 

We gaan op weekendje !! Alle twinkels die willen, mogen al eens komen om te zien hoe het op kamp in 
de zomer (augustus) ongeveer loopt. Verdere info volgt nog! 

 

Van jullie liefste leiding  

            xxxxx 

 



GRABBELMAAR ZOEFFELS
Dag liefste Zoeffels,  zijn jullie klaar voor een nieuwe maand vol leuke activiteiten?

De leiding hun examens zitten er alweer op, dat wil zeggen dat we opnieuw voltallig

aanwezig zullen zijn, hopelijk jullie ook!

!! let op, deze maand verloopt het iets anders, er is namelijk enkele keren op ZATERDAG
KLJ !!!

zondag 5 februari: Benieuwd wat we vandaag op de KLJ spelen….. verrassing!! Alle

nieuwsgierige zoeffels zijn welkom van 14u-17u op de KLJ, tot dan !

zondag 12 fabruari: Vandaag geen we op stap in Moorsel, we gaan eens zien wie er

allemaal zin heeft in onze overheerlijke wafels, want we organiseren binnenkort een KLJ

wafelenbak !!

KLJ van 14u-17u

zaterdag 18 februari: AJOINEN, AJOINEN !!! Aangezien het morgen Aalst Carnaval is, gaan we

vandaag al eens opwarmen op de KLJ. Jullie mogen verkleed komen voor het grote

Carnavalspel   KLJ van 14u-17u  

zaterdag 25 februari: AAAAH dat was eng seg! Leid(st)er ik ben met mijn neus tegen de

spiegel gelopen, leid(st)er mag ik een suikerspin….? Je hebt het misschien al geraden, we

gaan naar…. DE KERMIS !!! Jullie worden verwacht aan de hopmarkt in Aalst om 13u45, om

dan samen naar de kermis te stappen. JUllie ouders mogen je om 17u weer ophalen aan

de hopmarkt.

PS; neem zeker een budget mee van 15 euro.

zondag 5 maart: vandaag jammer genoeg geen KLJ, de leiding is op leidingsbindende

activiteit 

Tot volgende week !



zondag 12 maart: lopen, springen, zwemmen, turnen… vandaag spelen we de olympische

Zoeffelspelen. Laat jullie maar eens van jullie sterkste, snelste en sportiefste kant zien.

Wie zal er naar huis gaan met de gouden medaille ?? KLJ van 14u-17u

Zaterdag 18 maart: OHNEE, wat nu! Leidster Pauline haar verjaardagscake is gestolen,

helpen jullie hem terug te vinden voor de hongerige dief hem kan opeten ??!! 

KLJ van 14u-17u

zondag 26 maart: huh zag jij daar nu ook een dinosaurus lopen? Kijk daar, er zijn ridders

aan het vechten! wat is er hier allemaal aan de hand? Ik zie het al….. de capsule van Onze

tijdmachine is stuk  Vandaag spelen we het grote reis-door-de-tijd-spel.

Hopelijk staat jullie horloge wel nog juist, want het is KLJ van 14u-17u 

7-9 april: we gaan op Weekendje!! Alle zoeffels die willen mogen al eens komen om te zien

hoe het kamp in de zomer (augustus) ongeveer verloopt. Verdere info volgt nog !



 
Kastaars het jaar is al goed begonnen, hieronder vind je onze zondagen die het nog leuker 
gaan maken. 
  
Zondag 5 februari 
Vandaag gaan we iets super spannend doen, benieuwd? Kom dan zeker naar de KLJ van 
14u tot 17u. 

Zondag 12 februari 
Weet je nog dat we eens het grote wafelspel hadden gespeeld? Misschien gaan we deze 
zondag daar weer herinneringen van bovenhalen. Kom zeker naar de KLJ van 14u tot 17u. 

Zaterdag 18 februari 
VANDAAG IS HET CARNAVAL OP DE KLJ!!!! Kom zeker verkleed naar de KLJ van 14u tot 
17u. 

Zaterdag 25 februari  
Aaaah dat was eng zeg, leidster ik ben met men neus tegen die spiegel gelopen, leider mag 
ik een suikerspin…. 
  
Je hebt het misschien al geraden maar we gaan naar de kermis!!!! Jullie worden verwacht 
aan de hopmarkt in Aalst om 13u45, om dan samen naar de kermis te stappen. Jullie ouders 
mogen je om 17u ook weer ophalen aan de hopmarkt.  
Ps: neem zeker een budget mee van €15. 
 
Zondag 5 maart 

Sorry liefjes vandaag geen KLJ. Wij zijn op leidingsbindend weekend. 

Zondag 12 maart  
AAAArneeeeeee…. Wil jij te weten komen wat Arne heeft uitgespookt, kom dan zeker naar 
de KLJ van 14u tot 17u! 

Zondag 18 maart 
BOERREEE, BOEREEE, BOEREEENNN… vandaag spelen we het grote boeren spel, kom 
zeker naar de KLJ van 14u tot 17u. 

Zondag 26 maart 
Oooooh neeeee weeral de laatste zondag van de maand, we gaan iets super tof doen!!!! 
Benieuwd? Kom dan naar de KLJ van 14u tot 17u. 
Amai	wat	een	gevulde	maand,	we	gaan	ons	zeker	niet	vervelen.	Tot	dan	liefste	kastaars 

je	liefste	leiding	xxx	

	

 

 

 

 



5 FEBRUARI - 26 MAART 

ZONDAG 05/02

LIEVE GROETJES VAN JULLIE LEIDING:
AROIS, SNIFFIE & DANTE

<3333 

ZONDAG 12/02
Haal vandaag jullie beste

verkooptechnieken uit de bus, want
vandaag gaan we wafeltjes

verkopen aan huis m.b.t. onze
wafelslag.

 ZATERDAG 18/02
Oilsjt viert Carnaval, komt in aa

beste kliejrn want we gon e fistjn
baan!! (Vertaling: Aalst viert

Carnaval, kom in je beste kleren
want we gaan een feestje bouwen!!) 

 

ZATERDAG 25/02
Aaaah dat was eng zeg, leidster ik

ben met men neus tegen die spiegel
gelopen, leider mag ik een

suikerspin…. Je hebt het misschien
al geraden maar we gaan naar de
kermis!!!! Jullie worden verwacht
aan de keizershallen parking in
Aalst om 13u45, we verzamelen
allemaal op de hopmarkt om dan

samen naar de kermis te stappen en
neem zeker een budget mee van

€15.
 

ZONDAG 05/03
Vandaag is er geen leiding voor
jullie, de leiding is op vakantie!

Sorry jongens en meisjes, MAAR niet
getreurd volgende week zijn we

terug! 
 

ZATERDAG 11/03
 We gaan schaatsen op de

schaatsbaan in Liedekerke, het
zakcentje dat jullie moeten

meenemen en alle extra info wordt
later meegedeeld! Jullie worden

verwacht om 13:30 in Liedekerke.
 

ZONDAG 18/03
Vandaag worden jullie geschoold tot
echte speurneuzen om codetaal te

kraken en jullie vrijheid terug in
handen te krijgen. ZONDAG 26/03

Behaal vandaag zoveel mogelijk
goud bij verschillende disciplines
voor je land met de Olympische

spelen. Wees voorbereid!
 

BELANGRIJK: Één van jullie leiding
moet vandaag slecht nieuws

brengen  </3
 

SPETTERS

Vandaag verdiepen in de
hypermoderne hype en het meeste

aantal volgers verzamelen via
TikTok. 


