
TWINKELS  

 Dag liefste Twinkels ! Hier zijn we weer met een maand vol met de leukste en gekste 

spelletjes. Zijn jullie benieuwd naar wat we deze maand gaan doen? Kom dan zeker!!!  
 

Zondag 24 november  

Ohnee! Wat nu?? We zijn bestolen op de KLJ, alles maar dan ook alles is weg! Help ons 

tijdens het reuze spannende Monopoly spel! KLJ van 14-17u  
 

Zondag 1 december  

Deze zondag speelt iedereen samen! Zijn jullie benieuwd naar wie jullie nieuwe leiding is 

voor vandaag?   

Kom dan zeker naar de KLJ van 14-17u!  
 

Zondag 8 december  

Jullie leiding heeft het heel erg druk door de examens, daardoor jammer genoeg geen KLJ 

vandaag  
 

Zondag 15 december  

Vandaag staat jullie een verrassing te wachten op de KLJ! Is het een vogel? Is het een 

vliegtuig? Nee, dat is het niet!  

Alle nieuwsgierige Twinkels kunnen alles te weten komen van 14-17u  
 

Zondag 22 december  

Ho ho ho ! Wat hoor ik daar? Is dat de kerstman? Vandaag vieren we kerst op de KLJ! 

Iedereen is welkom op ons kerstfeestje van 14-17u.  

Gelieve een klein cadeautje (voor jongens & meisjes) van ongeveer €5 mee te nemen.  
 

Dit was het alweer voor deze grabbelmaar, hopelijk vonden jullie het allemaal heel erg leuk 

en zien we jullie volgende keer terug!  

Groetjes van jullie super gekke leiding 

Jonathan, Anke, Leen en Pauline x 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoeffels 
Zondag 24/11  

Knorr Knorr, Meihhhh, Meiihhhh, Buuuh, buuuuh. 

Doe maar allemaal jullie boer(innen)botten aan want we gaan het grote boerinnekestampspel 

spelen! 

Klj van 14-17u. 

Zondag 1/12  

Vandaag gaan we eens tonen wat voor gekke zoeffels wij zijn en spelen we allemaal samen op de KLJ 

van 14-17u!  

Zondag 8/12 

Wie van de zoeffels heeft het grootste brein? Wie kan er het meeste onthouden? Wie zwakt niet af? 

We komen het vandaag te weten! Klj van 14u-17u. 

Zondag 15/12 

Vandaag staat jullie een verrassing te wachten op de KLJ! Is het een vogel? Is het een 

vliegtuig? Nee, dat is het niet! KLJ van 14u-17u. 

 Zondag 22/12 

JOEPIEEEE BIJNA KERSTMIS!!!!! Staat jullie kerstboom al?  

Kom maar allemaal naar ons kerstfeestje op de KLJ van 14-17u! Vergeet geen cadeautje mee te 

nemen van ongeveer 5 euro want we gaan zoals elk jaar cadeautjes geven! 

Tot dan!!!  

 

Lieve zoeffeltjes, dit was het weer voor deze maand!!! Tot volgend jaar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

LIEFS JULLIE LEIDING <3  

 

 

 



 

Kastaars  

Dag kastaars! Deze maand gaan we ons bezighouden met toffe activiteiten. Benieuwd wat? 

Kom dan zeker een kijkje nemen!! 

Zondag 24 november  

Hou je eetlust maar al klaar want het gaat een lekkere namiddag worden. Mmm… ik heb er 

al zin in. KLJ van 14-17u! 

 

Zondag 1 december  

Deze zondag speelt iedereen samen! Zijn jullie benieuwd naar wie jullie nieuwe leiding is 

voor vandaag? Kom dan zeker naar de KLJ van 14-17u! 

 

Zondag 8 december  

Deze zondag spelen we een spel in groep met de Zoeffels, benieuwd welk? Kom dan zeker 

een kijkje nemen. KLJ van 14-17u! 

 

Zondag 15 december  

Geen KLJ vandaag de leiding is hard aan het leren voor de examens jammer     . 
 

Zondag 22 december  
Jingle Bells, Jingle Bells het is kerstfeestje op de KLJ. Oh wat leuk gelieve een cadeautje mee te 

nemen voor je vrienden (voor jongen en meisje) van ongeveer €5. KLJ van 14-17u. 

 

Deze grabbelmaar zit er alweer op, hopelijk hebben jullie jullie allemaal geamuseerd! We hopen 

jullie terug te zien volgend jaar in 2020!        

Groetjes van jullie leuke leiding, 

Jari, Jasper, Matthias  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Heeey spetters, het belooft weer een maand vol plezier te worden. Let wel goed op, door de 

examens zullen we soms op vrijdagavond KLJ hebben in plaats van op zondag.  

Zondag 24 november  

Altijd al eens willen weten hoeveel spelletjes je met ballen en ballonnen kan spelen? Kom het 

ontdekken op de KLJ van 14u tot 17u. 

Zondag 1 december  

Vandaag spelen we alle spelletjes in ’t groot, of XXXXL zoals ze zeggen. Wat dachten jullie van 

Kiekeboe XXXXL? Klinkt goed, niet? KLJ van 14u tot 17u.  

Vrijdag 6 december  

Vandaag op het programma hét ideale spel om jullie voor te bereiden op de examens. Wie buist er 

en wie haalt er uitstekende punten. Kom het checken op de KLJ van 19u tot 21u. 

Vrijdag 13 december 

De nood aan ontspanning is waarschijnlijk al hoog? Ideaal, want wij hebben dé perfecte ontspanning 

klaar staan voor jullie! Let op, vandaag is het ook vrijdag de 13de, pas dus op van zwarte katten en 

ladders. KLJ van 19u tot 21u.  

Zondag 22 december  

Kerstfeestje 

 

Vele groetjes, hartjes, zwaaitjes en zoveel meer 

Santini en Annabel  

 


