Twinkels:
Dag twinkeltjes, we zijn deze maand weer terug met een heleboel leuke
spelletjes. Wil je meespelen? Kom dan zeker op zondag naar de KLJ!!
Zondag 16 februari:
Vandaag gaan we de straten optrekken om taarten te verkopen… KLJ van 14u
tot 17u.
Zondag 23 februari:
Jammer, geen KLJ we zijn vanaf volgende week terug :D.
Zondag 1 maart:
Vandaag is het grote carnavalspel. Kom allemaal verkleed naar de KLJ!! KLJ van
14 – 17.
zaterdag 7 maart:
Feestdag voor alle lekkerbekken, want deze voormiddag mogen jullie de
bestelde taarten komen ophalen. De bestellingen kunnen opgehaald worden
tussen 10u en 12u in het trefcentrum (gebouw achter de KLJ, Bergsken 1a).
Smakelijk eten ☺
zondag 8 maart:
Jammer genoeg geen KLJ.
zondag 15 maart:
OOOOO… wil je weten wat we vandaag gaan spelen? Kom dan zeker een kijkje
nemen op de KLJ van 14u tot 17u.
Zondag 22 maart:
Vandaag gaan we het grote boevenspel spelen! Wie van jullie is de beste boef?
En wie van jullie is de beste politieagent? Dat komen we te weten op de KLJ van
14 u tot 17 u.
Zondag 29 maart:
Wat hoor ik? Het is bijna Pasen?! We gaan vandaag het grote Paasspel spelen.
KLJ van 14 u tot 17 u

Zoeffels:
Hey zoeffeltjes, deze maand gaan we veel leuke spelletjes komen, ben je benieuwd
wat we gaan spelen? Kop dan zeker elke zondag naar de klj om met ons te spelen

16 februari:
Zoeffels vandaag is een belangrijke dag, want we gaan TAARTEN verkopen!!
En wij als zoeffels moeten de meeste verkopen. Komen jullie ons helpen
hiermee van 14u tot 17u?
23 februari:
Slingers, kostuums en carnavalgroepen. Vandaag is het carnaval en jammer
genoeg ook geen KLJ, sorry zoeffeltjes. Maar volgende keer zijn de er weer voor
jullie!
1 maart:
Vandaag mogen jullie verkleed kaar de KLJ komen want het is carnaval bij ons!
Kom maar zeker samen feesten met ons van 14u-17u.
7maart:
Feestdag voor alle lekkerbekken, want deze voormiddag mogen jullie de
bestelde taarten komen ophalen. De bestellingen kunnen opgehaald worden
tussen 10u en 12u in het trefcentrum (gebouw achter de KLJ, Bergsken 1a).
Smakelijk eten ☺
8 maart:
Sorry zoeffeltjes, maar wij hebben teveel taartjes gegeten en kunnen niet meer
rechtstaan dus is het geen KLJ. Maar volgende keer zijn we er voor jullie!!
15 maart:
Kom te weten wie jullie verleider is op de KLJ en verleid misschien iemand zelf.
Kom zeker naar de KLJ van 14u tot 17u
22 maart:
Ciao bella, vandaag gaan we naar Italië en spelen we het grote pizza spel.
Kom zeker van 14u tot 17u
29 maart:
Wil je weten wat voor verrassing wij hebben voor jullie, kom dan zeker naar de
KLJ van 14u tot 17u

Kastaars
Dag kastaars, deze maand gaan we weer de aller gekste dingen doen!
Benieuwd? Kom een kijkje nemen!
16 februari:
De taartenslag komt weer dichterbij. Voor deze gelegenheid gaan wij dan ook
met ons allen de straten optrekken en taartjes verkopen! KLJ van 14 – 17.
23 februari:
Vandaag geen KLJ wegens carnaval
terug te vinden op de KLJ.

. Niet getreurd, we zijn volgende week

1 maart:
Vandaag is het grote carnavalspel. Kom allemaal verkleed naar de KLJ!! KLJ van
14 – 17.
7 maart:
Feestdag voor alle lekkerbekken, want deze voormiddag mogen jullie de
bestelde taarten komen ophalen. De bestellingen kunnen opgehaald worden
tussen 10u en 12u in het trefcentrum (gebouw achter de KLJ, Bergsken 1a).
Smakelijk eten ☺
8 maart:
Pffff… wij zitten nog vol van alle taarten. Jammer maar helaas, geen KLJ.
15 maart:
Wat zouden we vandaag spelen? Weet jij het al? Of nog niet? Kom vandaag een
kijkje nemen op de KLJ van 14 – 17.
22 maart:
Vandaag spelen we het grote Willy’s en Marjetten-spel. KLJ van 14 – 17.
29 maart:
Het TVidee van vandaag is de djoef van de week. Vandaag spelen we de grote
TV quiz. KLJ van 14 – 17…

Heeey spetters, hou jullie klaar voor een maand vol plezier en uitdagingen. Het
zal serieus de moeite zijn, mis het niet!
Zondag 16 februari:
Vandaag op het programma, een spel waarvoor je tactische beslissingen moet
kunnen nemen, moet kunnen inspelen op de omgeving, en vooral geduldig
moet zijn. Een echte uitdaging, KLJ van 14u tot 17u.
Zondag 23 februari:
Vandaag is het GEEN KLJ, carnaval is in het land, en vooral in Aalst. Misschien
komen we jullie wel eens tegen in onze mooie ajuinenstad, kom dan vooral
jullie mooiste verkleedpak tonen!
Zondag 1 maart :
Al hersteld van carnaval? Wij alleszins niet, daarom vandaag het grote carnavalis-gedaan-maar-dat-vinden-wij-jammer-en-daarom-doen-we-het-nog-eenkeer-over-spel. KLJ van 14u tot 17u.
Zaterdag 7 maart :
Feestdag voor alle lekkerbekken, want deze voormiddag mogen jullie de
bestelde taarten komen ophalen. De bestellingen kunnen opgehaald worden
tussen 10u en 12u in het trefcentrum (gebouw achter de KLJ, Bergsken 1a).
Smakelijk eten ☺
Zondag 8 maart :
Vandaag GEEN KLJ, geniet van jullie taarten. Wij zijn er volgende keer weer,
met meer weer.
Zondag 15 maart :
Ook gekeken naar de afleveringen van Kamp Waes? Altijd al eens een dagje bij
het legen willen meemaken? Dat komt allemaal goed uit. Allemaal welkom op
Kamp KLJ van 14u tot 17u.
Zondag 22 maart :
B-I-N-G-O, BINGO, BI-NGO, B-INGO, BING-O, bingo dus he. In het groot in het
klein, in het dik, in het dun, in alle soorten en formaten. Het lokale rusthuis
komt ook, nu jullie nog. KLJ van 14u tot 17u.
Zondag 29 maart :
Van de Chinese Muur tot de Eiffeltoren, het Colosseum tot de Taj Mahal. Die
bekende bouwwerken hebben na vandaag geen geheimen meer voor ons. Voor
alles die graag een wereldreis maken in drie uur, KLJ van 14u tot 17u.
Toedels,
Santini en Annabel xxxxxxx

