
 

HALLO ALLEMAAL, het is ondertussen al héél lang geleden dat we op zondag nog eens konden 

ravotten in onze tuin. Dat gaan we dubbel en dik goedmaken met de knotsgekke spelletjes van deze 

maand. Wij hebben er alvast super veel zin in!! 

  

Zondag 31 januari  

LEIDING TEGEN LEDEN: Vraag jij je soms ook af wie nu het beste spelletjes kan spelen. Zijn het de 

twinkels, of is het de leiding? Wel, deze namiddag houden we spannende wedstrijd om te beslissen 

wie de beste is, de leiding of de twinkels. Wij weten zeker dat we zullen winnen. Je kan ons komen 

verslaan op de KLJ.  

Zondag 7 februari 

ROBOT ROBOT: Bzwiiiiii prokoe klaaaa klaaaa hyubreez msili ab xolu fluuuuuuuup kan jij 

ons helpen deze code te vertalen? Volgens ons is het robotten-taal. Alleen spreken wij 

geen robots      Wat zouden ze ons willen vertellen? Kom het ontdekken op de KLJ!  

Zondag 14 februari 

VALENTIJNSPEL: Het is vandaag 14 februari, Valentijn. Een feestdag. Tijd voor een feestje dus, 

JOEPIEEE. Wie zin heeft in een leuk feestje, is welkom op de KLJ. 

Zondag 21 februari 

WINTERWONDERLAND: Deze namiddag nemen wij jullie mee naar ons winterwonderland. Benieuw 

welke avonturen we daar gaan beleven? Misschien houden we wel een sneeuwballengevecht, maken 

we sneeuwpoppen, en sleeën we van een grote berg. En als dat allemaal niet lukt, hebben we nog 

andere zotte ideeën!  

Zondag 28 februari 

WIJ GAAN NAAR DE MAAN: Wij gaan naar de maan! Als jullie meewillen kan dat, in onze raket is er 

plaats genoeg. Onderweg komen we misschien wel enkele ruimtewezens tegen!  

 

 

 

TOT HEEL SNEL! 

Jari, Leen & Annabel  

 



Zoeffels 
 

Eindelijk zijn we jullie terug Zoeffels! Hopelijk zijn jullie er even klaar voor als ons, want we vliegen er 

meteen dubbel en dik in!  

 

Zondag 31 januari: 

kom vandaag te weten wie ons spel probeert te saboteren want vandaag spelen we de mol !  

 

Zondag 7 februari: 

vandaag strijden Griffoendor, Huffelpuf, Ravenklauw en Zwadderich tegen elkaar. Haal jullie beste 

toverkunsten dus maar al boven, want vandaag spelen we het grote Harry Potter spel!  

 

Zondag 14 februari: 

vandaag is het....VALENTIJN whoohoo!!  We gaan eens testen wie het beste zoeffel koppel vormt!  

 

Zondag 28 februari: 

vandaag spelen we het grote maffiaspel! Aangezien jullie echte gangsters zijn ;)  

 

Dit was de grabbel dan al weer voor deze maand, we zien jullie graag terug voor heel wat nieuw 

leuke spelletjes !  

 

- lies, casper en pauline xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kastaars 
Zondag 31 januari 

Wie blijft het best op de achtergrond wie wordt er niet gezien wie weet toch al de juiste informatie? 

Wie is de beste spion. Denk je dat jij je goed kan verstoppen voor de rest, kom dan zeker! 

 

Zondag 7 februari:  

Vandaag gaan we een spel spelen met veel snoepjes en andere lekkere dingen! Willen jullie zien wat 

we met alle dit lekker eten gaan doen, kom dan zeker naar de KLJ. 

 

Zondag 14 februari:  

Vandaag gaan we een activiteit doen waar jullie best verkleed zijn in carnavalssfeer. Het wordt iets 

zeer leuk, vergeet ook jullie centjes niet binnen te brengen voor de taartenslag!  

 

Zondag 21 februari:  

Vandaag gaan we een heeeel leuk spel spelen, zolang mogelijk zwijgen en stilzitten. Nene grapje 

maar willen jullie echt weten wat we gaan doen kom dan zeker een kijkje nemen op de KLJ.  

 

Zondag 28 februari: 

Vandaag gaan we een zeer actief spel spelen. Maar wie is er effectief het sportiefst van onze groep, 

dat zullen we te weten komen op de KLJ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spetters 
Heeeey spetters, het is al een tijd geleden dat we elkaar gezien hebben maar vanaf nu zal de 

klj terug kunnen doorgaan JIPPIE!! 

 

Zondag 31 januari 
Vandaag gaan we een spel spelen, zijn jullie benieuwd wat het zal zijn. Kom dan zeker meedoen! 

 

Zondag 7 februari 
Vandaag hebben we iets leuk voor jullie in petto, benieuwd wat het is? Kom dan zeker meedoen! 

 

Zondag 14 februari 
Vandaag zit er een impostor among us, ja jullie hebben wel al door wat we gaan spelen denk ik. We 

gaan dus among us spelen en misschien nog meer. 

 

Zondag 21 februari  
We gaan nog eens een ouderwets spel spelen. een laddercompititie! Dus hou de groep goed in de 

gaten voor de opdrachten en meerdere info. 

 

Zondag 28 februari 
Ons laatste spel voor deze maand, vonden jullie het al wat leuk? Kom zeker meedoen om te weten 

wat ons laatste spel zal zijn. Hou ook zeker de groep in de gaten voor info. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jong-KLJ 

Zondag 31 januari:  

Na een paar verschrikkelijk saaie maanden is het eindelijk terug zo ver. We kunnen terug KLJ geven. 

Vandaag spelen we dan ook omdat het zo lang geleden is geen groot spel maar praten we wat bij!  

 

Zondag 7 Februari:  

Vandaag spelen we een escape room, ja ook dit is mogelijk vanuit jullie zetel! Duik alvast maar in de 

boeken om je hier zo goed mogelijk op voor te bereiden.  

 

Zondag 14 Februari: 

Vandaag spelen we het grote wiki-spel. Ook met Wikipedia kunnen we leuke dingen doen! Ben je 

benieuwd naar dit gekke spel? Kom dan zeker en speel mee! 

 

Zondag 21 Februari:  

Back to the roots vandaag! We spelen het grote online bordspelen spel. We steken de oude 

bordspelen in een jonger jasje door dit online te doen. 

 

Zondag 28 Februari:  

Vandaag duiken we eens onder in jullie wereld. Ik verdiep me samen met jullie in de wereld van 

“among us”, een voor jullie wel bekend spel! We kijken hier samen wie de overwinning kan behalen 

en wie er de “imposter” is. 

 

Jullie leiding hopen dat jullie en je familie nog altijd gezond zijn in deze corona-toestanden en stay 

safe!  

 

 

 


