Twinkels
Dag stoere twinkels! Het nieuwe KLJ jaar komt eraan, JOEPIE!! Ben je klaar voor je nieuwe, en
enthousiaste leiding? Kom dan zeker naar de activiteiten die wij voor jullie in petto hebben!

Zondag 6 september
S P A N N E N D ! Vandaag kom je te weten met welke leiding jullie het hele jaar gekke avonturen
zullen beleven. Ben jij benieuwd naar je nieuwe (knappe) leiding? Kom dan zeker een kijkje
nemen op de KLJ van 13u30 – 16u30.
Zondag 13 september
HOERA! Vandaag is het VRIENDJESDAG. Neem gerust een vriendje mee om te laten zien hoe
leuk het is op de KLJ. KLJ van 14u – 17u.
Zondag 20 september
GEEN KLJ Voor jullie is het vandaag geen KLJ. Bubbel 2 komt onze
terreinen onveilig maken.
Zondag 27 september
Argh! Schip ahoi! Wij hebben dringend jullie hulp nodig! Piraten
hebben de schat die verstopt lag op de KLJ gestolen. Wil jij ons komen
helpen om ze terug te krijgen? Kom dan naar de KLJ van 14u – 17u.
Zondag 4 oktober
GEEN KLJ Voor jullie is het vandaag geen KLJ. Bubbel 2 komt onze terreinen alweer onveilig
maken.

Tot gauw allemaal
Groetjes van de leiding, Anna, Elsa en Olaf

Zoeffels
Dag lieve Zoeffeltjes! We beginnen alweer aan een nieuw KLJ-jaar met nieuwe leiding, nieuwe
vriendjes en misschien zit je zelfs in een nieuwe groep. Hebben jullie er zin in? Wij alvast!

Zondag 6 september
S P A N N E N D ! Vandaag kom je te weten met welke leiding jullie het hele jaar gekke
avonturen zullen beleven. Ben jij benieuwd naar je nieuwe (knappe) leiding? Kom dan zeker een
kijkje nemen op de KLJ van 13u30 – 16u30. Zondag 13 september
Vandaag is het vriendjesdag! Jullie mogen allemaal 1 of meer vriendjes meenemen naar de KLJ
voor een supertof spel met jullie gloednieuwe leiding! KLJ van 14:00 tot 17:00.
Zondag 20 september
Helaas geen KLJ voor ons deze week, het is wel KLJ voor Bubbel 2! Volgende week zijn we weer
terug met supertoffe uitdagingen!
Zondag 27 september
De stoerste Zoeffels gaan zich moeten bewijzen in een mega toffe test. Denk jij dat je kunt
slagen? Kom dan naar de KLJ van 14:00 tot 17:00!

Zo Zoeffels, dat was het al voor deze maand. Hopelijk hebben jullie een goeie start van het
nieuwe schooljaar achter de rug! Volgende maand zijn we er weer met nog toffere en gekkere
spelletjes .

Veel groetjes vanwege Kwik, Kwek en Kwak. Tot op de KLJ!

Kastaars
Zondag 6 september
Vandaag is het leidingsonthulling. Wij kijken er in ieder geval al heel hard naar uit om jullie blije/
minder blije gezichtjes te zien. Door Corona is er wel een kleine aanpassing en is het voor jullie
toekomen op de KLJ tussen 13u30 en 14u en mogen jullie opgehaald worden tussen 17u en
17u30.
Zondag 13 september
GEEN KLJ
Zondag 20 September
OOOHHH vandaag jullie eerste echte activiteit met je nieuwe leiding, SPANNENNDDDD!!
Vergeet ook niet dat het vriendjesdag is en jullie superrrrr veeelllll vriendjes mogen meenemen.
Jullie zijn allen welkom van 14u tot 17u op de KLJ
Zondag 27 september
GEEN KLJ
Zondag 4 oktober
Vandaag hebben we iets heel speciaal gepland voor jullie, wil je weten wat het is kom dan zeker
een kijkje nemen.

Liefs jullie lieve leiding,
Bert en Ernie en voor nog een leuk filmpje klik op de link
https://www.youtube.com/watch?v=K_8vCovrmag

Spetters
Hey spettertjes, al veel kunnen uitrusten van het kamp? Wij wel hoor en hebben al zin om jullie
terug te zien. Wel met een paar corona regeltjes erbij maar we maken nog steeds evenveel
plezier! Dus hopelijk zien we jullie de eerste zondag al!!!

Zondag 6 september
Jaja het is zover jullie gaan te weten komen wie je als leiding zal hebben dit jaar. Nieuwsgierig
kom dan zeker naar de KLJ. Let wel op want deze zondag zijn onze 2 bubbels er dus jullie
worden op een ander uur verwacht op de klj. Jullie worden verwacht tussen 13u30-14u en jullie
ouders mogen jullie ophalen tussen 17u-17u30. Tot dan!!
Zondag 20 september
Tik,tak,tik,tak,tik,tak, tiktok jaja vandaag spelen we grote tiktok spel. Kom dan zeker naar de klj
van 14u tot 17u
Zondag 4 oktober
Mysteries, moorden, detectives willen jullie weten hoe het verder afloopt kom dan zeker naar
de klj van 14u tot 17u

Ziezo dit is de grabbel maar voor deze maand, dus hopelijk zien we jullie snel!!!
Groetjes
Jullie leiding xxx

Jong-KLJ
Jong-KLJ, zijn jullie klaar voor een onvergetelijk KLJ-jaar?? Jullie leiding alleszins wel, en heeft al
heel wat ideeën! Zijn jullie ook benieuwd wie jullie leiding nu juist is? Ik kan alvast verklappen
dat het een jaar om nooit te vergeten wordt!

Zondag 6 september
Jaja hier is het grote moment dan! Jullie komen eindelijk te weten wie jullie leiding is! Jullie
mogen toekomen in het heem tussen 13 u 30 en 14 u. Vertrekken doen jullie tussen 17 u en 17
u 30. Tot dan!
Zondag 13 september
Geen KLJ voor jullie! Wij verwachten jullie volgende week!
Zondag 20 september
Vandaag is het vriendjesdag, neem allemaal jullie vriendje mee en laat hen eens proeven van
het fijne KLJ-leven! KLJ van 14 tot 17 u!
Zondag 27 september
Geen KLJ voor jullie 🙁 Wij verwachten jullie volgende week!
Zondag 4 oktober
Halt 1 2 3, Halt 1 2 3. Vandaag gaan we marcheren trek alvast goede schoenen aan! Vergeet ook
geen centje en iets voor de regen! KLJ van 14 tot 17 u!

Tot binnenkort,

Groetjes van Firmin

