Zondag 10/10/2021:
Jammer genoeg kon dit jaar onze kinderfuif niet doorgaan :( maar....niet
getreurd ! Vandaag verzamelen we alle ingrediënten om het perfecte feestje te
bouwen, in het grote feestspel. Zet jullie gekste feestneus alvast maar op! KLJ
van 14u -17u
Zondag 17/10/2021:
We gaan op wandel met de Twinkels jippieeee! We spelen spelletjes in de
speeltuin van de Faluintjes vandaag, zijn jullie er klaar voor? Dan zien we jullie
op de KLJ van 14u-17u, tot dan!
Zondag 24/10/2021:
Vandaag kwamen we toe op de KLJ en waren er dingen gestolen door een dief!
Wie o wie zou het zijn? Kom zeker naar de KLJ van 14u-17u om er achter te
komen!
Zondag 31/10/2021:
BOE!! Was je geschrokken of kan je wel op tegen spoken en
andere griezelige monsters? Kom in ieder geval allemaal
maar naar de KLJ van 14u-17u in jullie bangelijkste
Halloween outfits voor ons grote Halloween spel!
Zondag 7/11/2021:
Vandaag spelen we de laddercompetitie van de flinkste twinkel van de KLJ.
Denk je dat jij de beste, snelste, sterkste en braafste twinkel bent? Dan
verwachten wij jou op de KLJ van 14u-17u!

Lieve twinkels, dat was het dan weer voor deze grabbel maar ☹
Niet getreurd, vanaf november komt er weer een nieuwe maand vol
spelletjes! Tot dan xxx

Zoeffels
Zondag 10 Oktober
Een prinses heeft onze hulp nodig om haar veroverd land terug
te winnen. Wil jij komen helpen kom dan zeker naar de KLJ van
14 u tot 17 u.

Zondag 17 Oktober
Er is een superschurk ontsnapt en ondergedoken in Moorsel
helpen jullie ons met hem te zoeken, kom dan zeker naar de KLJ
van 14 u tot 17 u.

Zondag 24 Oktober
Help!!! De KLJ wordt aangevallen door Vikingen voor onze schat
en eten te stelen. Willen jullie komen helpen om de Vikingen tegen te
houden kom dan naar de KLJ van 14 u tot 17 u.

Zondag 31 Oktober
Het spookt in de KLJ help jij ons de geesten te vangen, kom dan zeker
naar de KLJ van 14 u tot 17 u. (Je mag verkleed komen)
Tot gauw allemaal!
Van je leiding Jari en Emile

HEY KASTAARS! BENIEUWD WELKE LEUKE
SPELLETJES WE DEZE MAAND SPELEN? KOM
DAN ZEKER NAAR DE KLJ!

ZONDAG 17 OKTOBER
Vandaag gaan we met zen
allen spelletjes spelen in de
speeltuin aan de sporthal.
Kom zeker naar de KLJ om te
ravotten
van 14u tot 17u!

ZONDAG 31 OKTOBER
Benieuwd welke zotte
spelletjes we vandaag allemaal
spelen? Kom dan zeker af van
14u tot 17u!

ZONDAG 24 OKTOBER
De rivaliteit tussen de indianen
en cowboys is enorm groot. Wil
je ontdekken hoe het eraan
toegaat bij de indianen en
cowboys? Kom dan zeker naar
de KLJ van 14u tot 17u!!

ZONDAG 7 NOVEMBER
Onze was met spelopdrachten
hangt nog aan de wasdraad.
Kom vandaag zeker af van 14u
tot 17u en ontdek welke
opdrachten er klaar 'hangen'
voor jullie!

TOT GAUW ALLEMAAL!
GROETEN VAN JULLIE LEIDING
JASPER & JEFFREY

SPETTERS
Dag allemaal!
Zijn jullie allemaal klaar voor een nieuwe maand vol leuke spelletjes? Jullie leiding hoopt alvast van
wel en wij hebben er reuze veel zin in!
Zondag 10 oktober
Temptatioooooon…. Ja, je hebt het goed gehoord. Temptation KLJ gaat van start van 14u-17u dit wil
je niet missen!
Zondag 17 oktober:
Ik plant nekeer patatten-patatten-patatten. Ik plant nekeer patatten in mijnen hof. Maar waar zijn
alle patatten? Help ons zoeken naar de patatten in Moorsel! Van 14u-17u
Vrijdag 22 oktober
Niet vergeten, vandaag is het dag van de jeugdbeweging! Dit betekent dat jullie vandaag allemaal
jullie KLJ-kleren naar school kunnen aandoen en tonen dat wij de beste jeugdbeweging zijn!!
Zondag 24 oktober:
Vandaag is het jammer genoeg geen KLJ!
Zondag 31 oktober
Vandaag is het Halloween! Hou jullie zaklampen maar bij jullie want we gaan samen griezelfilms
kijken! KLJ van 20u-23u30
Zondag 7 november
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 14u!
We verzamelen terug op de Grote Markt om 17u!

Groetjes Emma & Lies

Jong klj
Iedereen klaar voor een nieuwe maand vol met de allergekste, leukste spelletjes van jullie
lievelingsleider? Ik heb er al zin in!

Zondag 10 oktober
We spelen het grote: ik wil nooit meer kateren spel. KLJ van 14-17 uur

Zondag 17 oktober
We gaan iets doen met eten kom zeker is kijken. KLJ van 14 tot 17 uur

Zaterdag 23 oktober
Wij doen halloween nu want wij zijn cooler. KLJ van 20-22 uur

Zondag 31 oktober
Het zal vandaag wel koud zijn dus we gaan rustig een beetje gezelschapsspellen spelen. KLJ van 14-17
uur

Zondag 7 november
Ik zou vandaag zeker komen om te kijken wat we gaan doen want het gaat neig bien zijn. KLJ van 14
tot 17 uur

Groetjes van jullie lievelingsleiding,
Jonathan xoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

