TWINKELS
Zondag 10 april
De leiding heeft een beetje te veel taart gegeten daardoor is het vandaag geen KLJ!
15-17 april
Het is ons jaarlijks weekendje, joehoe. Komen jullie ook?
Zondag 24 april
Ikze schat! Onze schat! Waar is onze schat ?? HELP !
schip ahoy piraten! Help ons onze schatkist terug te vinden tussen 14u-17u

Zondag 1 mei
Te laat! Ik ben te laawant…ben ontzettend veel te laat!
Wees vandaag zeker en vast op tijd, want….. Mega Mindy, je tijd is bijna om!!!
KLJ van 14u-17u

Zondag 8 mei
Het is moederdag joehoe, vanKLJ, de geen KLJ, de leiding gaat hun mama’s goed
in de watten leggen. Jullie toch ook hé?
Zondag 15 mei
Alle leden worden opgeroepen voor de meest epische strijd ooit in de KLJgeschiedenis, het is namelijk BATTLE OF THE KLJ Willen jullie dat jouw groep wint?
Kom dan zeker naar de KLJ van 14u tot 17u.
Zondag 22 mei
10 points for……. Belgium! Vandaag spelen we het grote Eurosong spel!
KLJ van 14u-17u

Zondag 29 mei
vandaag spelen we het grote emoji spel!
KLJ van 14u-17u

Zoeffels
15-17 April
Het is ons jaarlijks weekendje, joehoe. Komen jullie ook?
Zondag 24 april
Ikze schat! Onze schat! Waar is onze schat ?? HELP !
schip ahoy piraten! Help ons onze schatkist terug te vinden tussen 14u-17u
Zondag 1 mei
Te laat! Ik ben te laawant…ben ontzettend veel te laat!
Wees vandaag zeker en vast op tijd, want….. Mega Mindy, je tijd is bijna om!!!
KLJ van 14u-17u
Zondag 8 Mei
Het is Moederdag joehoe, dus geen KLJ want de leiding gaan
hun mama’s in goed in de watten leggen. Jullie ook toch he?
Zondag 15 Mei
Alle leden worden opgeroepen voor de meest
epische strijd ooit in KLJ-geschiedenis. Het is
namelijk BATTLE OF THE KLJ!!! Willen jullie
dat jouw groep wint? Kom dan zeker naar de
KLJ van 14u tot 17u.
Zondag 22 Mei
Wetenschappers Arne, Emile en Jari gaan experimenteren in
de KLJ komen jullie ook eens een kijkje nemen en helpen?
(KLJ van 14u tot 17u)
Zondag 29 Mei
Het grote zomerspel kom allemaal een kijkje nemen! (KLJ van
14u tot 17u)

Tot gauw allemaal!
Van je leiding Jari, Emile en Arne

SPETTERS
Dag spetters! Hopelijk zijn jullie al wat bekomen van de foif en zijn jullie allemaal
klaar voor een maand vol leuke activiteiten??? Deze maand zal er iets anders
uitzien, maar natuurlijk even leuk!
Zondag 10 april:
De leiding heeft een beetje te veel taart gegeten, het is GEEN KLJ.
Vrijdag 15 april – zondag 17 april:
JOEPIE! Het is ons jaarlijkse weekendje. Komen jullie ook?
Zondag 24 april
Vandaag gaan we tonen hoe goed KLJ Moorsel kan voetballen! We gaan naar FIFA
DIRT! FIFA DIRT is een evenement van Chiro Moorsel waar verschillende
jeugdbewegingen tegen elkaar zullen voetballen! Maar op een speciale wijze,
namelijk in de MODDER! We gaan dus gaan MODDERVOETBALLEN! Zorg zeker
voor kleren die vuil mogen worden en doe jullie KLJ T-shirt aan.
ZATERDAG 30 april
OILSJT AJOIN BIER ME SCHOIM! Jaja, vandaag spelen we een stadspel in onze
geliefde stad Aalst! We spreken dus NIET af op de KLJ maar op de GROTE
MARKT in AALST om 18u! We verzamelen terug op de Grote Markt om 20u30!
Zondag 8 mei
Vandaag is het geen KLJ want het is Moederdag!
Zondag 15 mei
Alle leden worden opgeroepen voor de meest epische strijd ooit in de KLJ
geschiedenis. Het is namelijk BATTLE OF THE KLJ!!!! Willen jullie dat jouw groep
wint? Kom dan zeker naar de KLJ van 14u tot 17u !
Zondag 22 mei en 29 mei:
GEEN KLJ, sorry lieve spetters! Jullie leiding zit druk aan hun bureau te studeren

Groetjes leidsters Emma & Lies

JONG-KLJ
Zondag 24 april
Vandaag jammer genoeg geen KLJ want ik ben in Amsterdam voor school
Zondag 1 mei
Dag van de Arbeid wat zouden we vandaag kunnen doen??? Misschien een beetje
rusten? Of toch maar hard werken? Wil je zien wat we vandaag gaan doen kom dan
zeker naar de KLJ van 14 tot 17 uur.
Zondag 8 mei
Geen klj want het is moededag
Zondag 15 mei
Battle of the KLJ, kom naar de KLJ van 14 tot 17 uur en strijd mee met je groep om
de beste groep te zijn.
Zaterdag 21 mei
LET OP! Vandaag is het op zaterdagavond KLJ van 19-21 uur!
Zondag 29 mei
Sorry vandaag geen KLJ je leiding heeft morgen examen :’(.

