Zondag 12 September
Het is weer zover de KLJ gaat terug van start, maar wie o wie
is jullie nieuwe leiding kom zeker naar de KLJ (14 u tot 17 u) om
erachter te komen.
19 september
Dag liefstje twinkels !
Vandaag is het......VRIENDJESDAG !!!
Nu jullie eindelijk te weten zijn gekomen wie jullie nieuwe leiding is, zouden wij ook graag
jullie vrienden en vriendinnen leren kennen.
Neem deze zondag dus maar al je vriendjes mee naar de klj !
Iedereen is welkom van 14u-17u op de klj :)
26sept
Jammergenoeg geen KLJ vandaag
allemaal nieuwe leuke spelletjes!

. Niet getreurd, we zijn volgende week weer terug met

3 oktober
Jammer genoeg kon dit jaar onze kinderfuif niet doorgaan :( maar....niet getreurd ! Vandaag
verzamelen we alle ingrediënten om het perfecte feestje te bouwen, in het grote feestspel.
Zet jullie gekste feestneus alvast maar op!
KLJ van 14u -17u
Groetjes,
De 3 biggetjes xxx

Zoeffels
Zondag 12 September
Het is weer zover de KLJ gaat terug van start, maar wie o wie is jullie
nieuwe leiding kom zeker naar de KLJ (14 u tot 17 u) om erachter te
komen.
Zondag 19 September
Het is vandaag vriendjes dag, neem zeker een vriend of
vriendinnetje mee voor de KLJ te ontmoeten! (14 u tot 17 u)

Zondag 26 September
Vandaag is helaas geen klj    Maar wees niet getreurd volgende
zondag hebben wij weer vanalles voor jullie in petto!!

Zondag 3 Oktober
Er zat een heel vreemde brief in de postbus van de KLJ. Zijn
jullie benieuwd van wie deze brief is, kom dan zeker een
kijkje nemen (14 u tot 17 u).
Tot gauw allemaal!
Van je leiding Samson en Gert

Kastaars
Bim bam brug, hier zijn we terug! Kijken jullie ook zo uit naar het
nieuwe werkjaar? Wij alvast wel! Groetjes peppi en kokki
Zondag 12 Septrember
Zijn jullie ook zo benieuwd om te weten wie jullie leiding is dit jaar? Kom dan zeker eens kijken op de
klj van 14 tot 17 uur.

Zondag 19 September
Vandaag is het vriendjesdag! Dit betekent dat jullie allemaal een vriend/vriendin mee mogen nemen
naar de KLJ! Ken jij iemand die benieuwd is naar de werking van de klj en graag eens mee komt
spelen. Iedereen welkom op de klj van 14 tot 17 uur.

Zondag 26 September
Vandaag is het spijtig genoeg geen klj we kijken er naar uit jullie volgende week te zien!

Zondag 3 Oktober
Brrrrr het begint al wat kouder te worden. Vandaag spelen we het grote “OH NEE WAAR IS DE
ZOMER NAARTOE” spel. Ben je nu benieuwd wat dit spel inhoudt kom dan zeker naar de klj van 14
tot 17 uur.

Groetjes van jullie nieuwe leiding, peppi en kokki !

Heeeeeeey lieve spetters! Hopelijk hebben jullie genoten van de zomervakantie en zijn jullie
helemaal klaar voor een nieuw klj-jaar vol plezier. Ik kan jullie verzekeren dat wij er al zeker klaar
voor zijn!!
Zondag 12 september
Leidingsbekendmakeing!!! OMGG spanneeuundd!! Vandaag komen jullie te
weten wie jullie nieuwe leiding zal zijn.
Heel belangrijk is dat deze dag voor de oude leden is en nog niet voor de
nieuwe. De startdag voor nieuwe leden is pas de week hierna dus niet getreurd.
Klj van 14u tot 17u.
Zondag 19 september
Vandaag is het vriendjesdag JEUUUUJJJ!! Jullie mogen elk een
vriendje/vriendinnetje meenemen. Wij hebben alvast een super leuke
activiteit voorbereid dus ik zou zeggen zeker komen!!!
Klj van 14u tot 17u
Zondag 26 september
Vandaag is helaas geen klj    Maar wees niet getreurd volgende zondag hebben wij weer
vanalles voor jullie in petto!!
Zondag 3 oktober
Liefste spetters zet jullie maar al schrap voor wat wij vandaag gaan doen.
TROMGEROFFEL………Wij gaan op stap!
Oh maar naar waar??...Dat houden wij nog geheim.
Kom het maar ontdekken op de klj tussen 14u en 17u.
Hopaa zo zit de eerste maand er al op. Hopelijk kijken jullie er even hard naar uit dan wij.
Ah en we mogen dit eigenlijk niet doen, maar okee we gaan het toch doen. We gaan jullie al een
eerste tip geven over onze identiteit. Okee…hier komt ie: koffiezet. Voila we kunnen het niet meer
terugnemen. Misschien zijn er enkele slimmeriken onder jullie die deze tip gaan weten te ontcijferen.
Vele groetjes
Bassie en Adriaan xoxoxo

Hey schatjes, hoe blij zijn jullie niet dat het terug klj is. Ik ben in ieder geval super blij en kijk heel hard
naar het nieuwe jaar uit. Ik ga na de leidingsonthulling ook een messenger groep maken met jullie
allemaal in en daar houd ik jullie dus extra op de hoogte. Dus tot 12 september.

Zondag 12 september
Vandaag is het leidingsonthulling. Wie oh wie zou het nu zijn zou het Jethro, Casper, Jasper, Emma,
Lies, Jonathan, Jari, Emile, Jeffrey of Pauline zijn. Zijn jullie benieuwd wie jullie nieuwe leiding is kom
dan zeker is kijken op de klj van 14 tot 17 uur.

Zondag 19 september
Vriendjesdag, hier mogen jullie dus allemaal wat maatjes meenemen van bij jullie op school of die
jullie kennen van ergens anders. Zorg dus maar voor een grote opkomst!
KLJ van 14 tot 17 uur.

Zondag 26 september
Jammer genoeg geen KLJ vandaag, maar wees niet getreurd volgende week wordt het extreem.

Zondag 3 oktober
KLJ EXTREME. Vandaag geven we er een lap op, kom zeker is zien van 14 tot 17 uur.

Groetjes van je favoriete leiding of
beter gekend wonder woman!

