
 
 
11/09 

twinkels 

We beginnen het nieuwe KLJ jaar met een spetterende start op 11 september, ben 
je benieuwd wie er dan de nieuwe twinkelleiding wordt? 

Wij ook! Kom het allemaal zelf uitzoeken op de leidingsbekendmaking van 14u-15u 

18/09 

Vandaag is het VRIENDJESDAG !! Iedereen die wil mag zondag een vriendje of 
meerdere vriendjes meenemen naar de KLJ van 14u-17u, en hen laten zien hoe 
leuk KLJ Moorsel wel niet is!! 

25/09 

Vandaag is het jammer genoeg geen KLJ! De leiding is deze week op leefweek ☹ 

2/10 

Vandaag spelen we het grote kennismaking spel om alle nieuwe vrienden en 
vriendinnetjes beter te leren kennen! Kom allemaal zeker naar de KLJ van 14u tot 
17u!! 

9/10 

De KLJ, hoe zit dat nu precies ineen? We spelen vandaag onze favoriete KLJ 
spelletjes zodat iedereen de smaak te pakken heeft! KLJ van 14u tot 17u. 

16/10 

Vandaag geven we spijtig genoeg geen KLJ. 

Dit was het weer voor de komende maand lieve twinkels, maar wees niet getreurd: 
volgende maand zijn we weer terug om samen met jullie toffe spelletjes te spelen! 

Tot dan, 

Groetjes vanwege de 4 kamelen XXX 
 

 
 



 
 
11/09 

Zoeffels 

Dag lieve Zoeffeltjes, hopelijk zijn jullie al een beetje bekomen van het kamp ! Zijn 
jullie klaar voor 

een jaar vol met de gekste spelletjes, maar vooral een jaar met….. NIEUWE LEIDING 
!!?? Wij zijn 

alvast enthousiast, want vandaag spelen we het grote leiding-bekendmaking-spel, 
spannend !!!! 

Wie benieuwd is, is welkom op de KLJ van 14u-17u. 
 
 
18/09 

Vandaag is het VRIENDJESDAG !! Iedereen die wil mag zondag een vriendje of 
meerdere vriendjes 

meenemen naar de KLJ van 14u-17u, en hen laten zien hoe leuk KLJ Moorsel wel niet 
is!! 

 
 
25/09 

vandaag is het jammer genoeg geen KLJ, maar niet getreurd ! Vanaf volgende 
week zijn we er terug 

met een knotsgek spel. Tot dan !! 
 
 
02/10 

Once upon a time in the Wild Wild West, dagboekfragment van Lucky Luke, 7 juli 
1866: 

Tijdens een zonnige zondagmiddag in een dorpje in Texas in de saloon, zat ik 
samen met mijn amigo, Billy de Coyote, gezellig een colatje te drinken. We 
waren de verhalen van de afgelopen week met volle trots aan het vertellen aan 
iedereen in de saloon die ze horen wou. We waren aan het lachen, gieren, 
brullen omdat we deDaltons alweer te pakken hadden gekregen. Dit dankzij de 
indianenstam Averani. Maar tijdens ons gezellig moment in de saloon, 
verdween ineens de zon achter grote duistere wolken. Billy en ik keken elkaar 
vreemd en nieuwsgierig aan, terwijl de andere inwoners van het dorpje uit de 
ramen keken en naar buiten gingen. Billy knikte naar mij. Zijn signaal was 
duidelijk, dus we gingen snel een kijkje buiten nemen. Toen we de houten 
deuren van de saloon lieten dichtvallen, viel onze mond open van verbazing. 
Billy zijn sigaar viel op de grond, en ik liet mijn glas vallen. We hadden nooit 
verwacht dat onze grote vijand terug zou keren nadat we hem verbannen 
hadden uit Texas. 



 

Blijkbaar waren de Daltons niet meer onze enige zorg in Texas… 

Yeehaw Zoeffels! 

Om het dagboekfragment van Lucky Luke moeten jullie je geen zorgen maken hoor, 
dat is al van een 

hele lange tijd geleden! De kans dat de bandieten ons in Moorsel komen zoeken, is 
heel erg klein! Of 

is er toch een kans… maar niet gevreesd! Samen met jullie stoere leiding, zijn we met 
man en paard 

sterk en hoeven we niks te vrezen! Wij hopen dat jullie ons allemaal komen 
vergezellen in het Wilde 

Westen, van 14u-17u. Uch ! 

Lieve groetjes, Jullie lieftallige Daltons xox 
 



KASTAARS 

 
Al bekomen van het leuke kamp kastaars? Kan je niet wachten op nog meer leuke 
namiddagen? Hier vind je ze allemaal voor de komende maand!! 

 
 
11/09 

Zijn jullie benieuwd wie jullie leiding wordt?? Kom dan zeker naar de KLJ van 14u- 
17u,want we spelen het GROTE – LEIDINGSBEKENDMAKINGS – SPEL! 

18/09 

Neem allemaal jullie vriendje of vriendinnetje mee! Liefjes zijn ook altijd welkom! 
Want vandaag is het VRIENDJESDAG!!!! KLJ van 14u – 17u. 

25/09 

Geen KLJ, sorry kastaars xxx 

Zondag 2 oktober 

Kom te weten wie op de KLJ de ware is voor jou en speel mee aan KLJ Love Island. 
Inschrijven moet niet, gewoon aanwezig zijn! Kom allemaal van 14u-17u naar de KLJ 
en vind je partner voor het leven! 

 
 
ZIEZO, dit is de eerste Grabbel Maar! 

Tot snel, groetjes K3 

 



ZONDAG 11/09

ZONDAG 18/09

11 SEPTEMBER - 02 OKTOBER 

ZONDAG 02/10

NEEM VANDAAG JULLIE VRIENDJES
EN VRIENDINNETJES MEE WANT

HET IS: VRIENDJESDAG. 
 

KLEINE HINT: ROOD IS DE KLEUR
VAN DE ...? 

 

NA WAT ONDERZOEKSWERK
KOMEN JULLIE TE WETEN WIE

JULLIE NIEUWE LEIDING VOOR DIT
NIEUWE KLJ-JAAR ZAL ZIJN. 

KOM VANDAAG OP ONDERZOEK! 

SPETTERS

ZONDAG 25/09
VANDAAG IS ER GEEN KLJ!! 

 
NIET GETREURD WANT WE GAAN IN

EEN RECHTE LIJN NAAR EEN
VOLGENDE KLJ-NAMIDDAG! 

 REMEMBER: DIE RECHTE LIJN
WAAROVER WE HET 25/09 HADDEN? 

 
BOTTEN OF BOTTINES MEENEMEN

WANT HET KAN MODDERIG
WORDEN! 

LIEVE GROETJES VAN
JULLIE LEIDING: DE 3

BIGGETJES


