Daar is de lente! Daar is de zon! Eindelijk is de barre winter voorbij
en kunnen we weer buiten ravotten. Wij trouwe mannen en vrouwen
van de klj zijn dan ook zeer verheugd om met de lente weer heel wat
nieuwe activiteiten in elkaar te boksen. Er staat weer veel op til in de
komende maanden waar we al naar kunnen beginnen aftellen. Zo staat
onze ouderavond al fel te blinken op onze agenda’s. Deze gaat door op
vrijdag 8 April. Jullie zouden nu al allemaal een uitnodiging moeten
gekregen hebben om onze overheerlijke maaltijden te kunnen
nuttigen. Ons grootste evenement komt ook razendsnel naderbij. Dan
heb ik het natuurlijk over het kamp! Dat begint officieel op zondag 3
Juli (tevens onze bezoekdag). Meer informatie krijgen jullie
daaromtrent later in een schone aparte uitnodiging. 7 Augustus
verblijden we de kljloze vakantie met een bezoekje aan een pretpark,
welk pretpark blijft voorlopig voor u en ons nog een mysterie. In
tussentijd kunnen jullie natuurlijk gewoon naar onze activiteiten
komen (zie hieronder), wij zijn er alleszins meer dan klaar voor!

Groetjes en zoentjes,
De leiding

Dag lieve boelekes van de – 8.
Hier is de leiding weer met een pak nieuwe activiteiten om jullie zondagnamiddag extra
leuk te maken. Vergeet ook niet dat het bijna onze superleuke ouderavond is, waar jullie
onder goedkeurend oog van jullie (groot)ouders dansjes en nog allerlei knotsgekke
dingen mogen doen (OP PODIUM)! En jullie kunnen ook al uitkijken naar ons groot kamp
in juli waar we onvergetelijke dingen zullen beleven in dardennen! In tussentijd mogen
jullie naar zondagse gewoonte natuurlijk bij ons komen spelen en jullie amuseren. Tot
zondag!

Na de kinderboerderij gaan we op 3 April eens goed de
ledematen losgooien met een sportief spel. De naam spert
en spol is onze naam voor een namiddagje onverbloemd
losgaan op allemaal inspannende (én ontspannende)
spelletjes. Jullie zijn welkom vanaf 14u!

Op 8 April is het natuurlijk tijd voor de grote show in
Landegem. Voor kledij en andere zaken zullen we jullie
nog apart inlichten! De data voor te oefenen zijn:
❖ 29 maart van 17h tot 19h30 (dinsdag)
❖ 31 maart van 17h tot 19h30 (donderdag)
❖ 4 april van 17h tot 19h30 (maandag)
❖ 6 april van 17h tot 19h30 (woensdag)
❖ 7 april GENERALE REPETITIE van 17h tot 19h30 (donderdag)

Wisten jullie dat konijnen eieren leggen?! Nee hé? Ongelooflijk maar waar maar het
Paaskonijn is langs geweest op de klj en heeft heel wat achtergelaten voor jullie, een
activiteit ook! Komen jullie die samen met ons spelen op 17 April? Entree vanaf 14u,
exit 17u!

Op 1 Mei spelen we een heel mysterieus
spel: het reuzendwergenspel. Wisten
jullie dat de wereld gevuld is met
heel grote dwergen? en ook met heel
kleine reuzen? Om deze te leren
herkennen en hoe ermee om te
gaan ontdekken jullie op ons
lokaal!

De stoet komt weer langs Nevele en naar jaarlijke gewoonte loopt de klj mee met de
mooiste kar en de leutigste mensen. De stoet vertrekt op 15 Mei in Nevele en we hopen
natuurlijk dat onze bijoeties van de -8 ook willen meelopen? Tot dan

SPLAASHHHHH!! Op 29 mei gaan we eens goed met water tsjollen. Hopelijk is het
tegen dan al tropisch warm in het anders zo druilerige Nevele. De activiteit heet:
spieter, spetter, spater, lekker in het water en dat is wat we zullen doen. Welke
ongelooflijke waterspelletjes we gaan spelen ontdekken jullie zelf vanaf 14u!

Ridders kruip op jullie paard en jonkvrouwen klim in jullie hoge torens wat op 12 Juni
spelen we het ‘Gekke Middeleeuwen-spel’. Welke steekspelen en avonturen dat jullie
zullen beleven zullen jullie zelf ontdekken als jullie die zondag ridderlijk op tijd naar ons
lokaaltje afzakken.

Nog geen week later gaan we weer samen op pad, en met samen op pad, bedoel ik echt
samen met iedereen op pad. Met zen allen gaan we de Brielmeersen in Deinze gaan
veroveren. Massaspelen en gezamenlijk plezier. Deze activiteit gaat door op 19 Juni en
we spreken af om 14u aan de parking van de Brielmeersen. (slechts luttele weken
voor onze zalige kamp).

Helloooooow kids van de -10!
Helaas beginnen we al aan de tweede helft van ons KLJjaar…We gaan er dus nog
eens stevig invliegen, want voor we het weten zitten we alweer op kamp! Jullie
hoeven niet te vrezen, want Hans heeft nog enkele leuke activiteiten klaar staan
voor jullie! Zijn jullie benieuwd?? We beginnen onze activiteiten met…

De hansenpokken
Oh neen toch??? Hans heeft de hansenpokken…Willen jullie samen met ons Hans
meehelpen genezen? Misschien vinden we samen en supermedicijn in het
medicijnenbos…? Natuurlijk hebben we hiervoor al jullie hulp nodig! We
verwachten jullie op 3 april om 14h op de KLJ. Hopelijk hebben we het gepaste
medicijn al gevonden om
17h, want dan worden jullie
terug opgehaald aan de KLJ!

De
paashans komt langs!
JOEPIE! Op 17 april om 14h worden jullie verwacht
op de KLJ, want bij ons is de paashans ook
langsgekomen! Helaas is de paashans wat verstrooid
en is hij vergeten waar zijn paaseitjes liggen…Komen jullie ons meehelpen zoeken
achter de eitjes van de paashans?? Om 17h wordt de
zoektocht stopgezet en keren jullie terug huiswaarts.

Hans de wereld rond
RISKeren jullie het om op 1 mei om naar de KLJ te komen?
Het is een RISKant spel…Gaan jullie samen met Hans de
wereld rond? Iedereen die dit spel aandurft wordt verwacht
om 14h op de KLJ. Dit spannende spel duurt de volle drie uur, want om 17h zit
het er alweer op!

Hele Hans vuil
WOEHOEEEEW!!! Eindelijk kunnen we ons nog eens
goed vuilmaken op de KLJ! Hans heeft er alvast heel
veel zin in! Komen jullie ook meespelen met de leiding
van de -10 en met Hans? Wij willen er een spetterende
activiteit van maken! Dit kan natuurlijk enkel als jullie
er allemaal bijzijn! Of zijn jullie bang van een beetje vuil…? We verwachten jullie
om 14h tot 17h op de KLJ op 29 mei,

Hans nat
Pling Plang Plong in het water…Willen jullie ook wat meer te weten komen over de
habitat van Hans?? Op 12 juni gaan we onderduiken in een wereld vol met water!
Water hier, water daar om 14h staan jullie klaar om samen met Hans een
onvergetelijke activiteit te beleven! Helaas de voorlaatste activiteit van het
schooljaar…Jullie worden terug opgehaald om 17h op de KLJ.

Hans in de brielmeersen
WOOAAW?? Is dit al de laatste activiteit van het schooljaar?! Amai dat ging
snel.. Gelukkig gaan we allemaal nog eens samen naar de brielmeersen. Jullie
worden verwacht om 14h op 19 juni aan de brielmeersen. Ons laatste
activiteit is net zoals alle andere activiteiten gedaan om 17h. Jullie worden terug
opgehaald aan de brielmeersen. Wees niet getreurd, want het leuke kamp staat
al klaar voor de deur!

ENKELE BIJLANGRIJKE DATA DAT JULLIE NIET MOGEN VERGETEN!!!
➢ 08/04

Dansen jullie samen mee met Hans in het circus op onze
ouderavond?
oOefendata -10
▪29 maart van 17h tot 19h30 (dinsdag)
▪31 maart van 17h tot 19h30 (donderdag)
▪4 april van 17h tot 19h30 (maandag)
▪6 april van 17h tot 19h30 (woensdag)
▪7 april GENERALE REPITITE van 17h tot
19h30 (donderdag)

o Meer informatie volgt nog over de kledij en de benodigdheden
tijdens de repetitiedagen
➢ 15 mei

stoet

➢ 03/07 tot 08/07
Jippie, het is weer zover! Duiken jullie samen mee
met Hans in de jungle? Het leukste kamp van het jaar is terug! Op 03/07
vindt de bezoekdag plaats. Meer informatie volgt hier nog over.
➢ 07/08
Yes!!! Gaan jullie ook graag naar een pretpark net zoals Hans?
Dan verwachten we jullie zeker op onze uitstap naar een supertof
pretpark! Welk pretpark het precies zal zijn, houden we nog even geheim..

Jooow liefste leden van de -12
Met de paasvakantie in het vooruitzicht gaan wij de laatste maanden van het Klj-jaar in.
Maar wees natuurlijk niet getreurd, want er zijn nog heel wat leuke activiteiten en
evenementen gepland. Zo is er binnenkort de ouderavond, en mogen we toch al stilletjes
aan beginnen uitkijken naar het hoogtepunt van het jaar: het kamp.
De paasvakantie is natuurlijk een tijd van genieten en plezier, maar het is ook de
periode van onze Ouderavond. Om jullie op je uiterste best te kunnen tonen aan
vrienden en familie moeten jullie repeteren.
Deze repetities gaan door op dinsdag 29 maart, donderdag 31 maart, maandag 4
april en woensdag 6 april van 17u tot 19u30 op het Klj-lokaal. De generale repetitie
vindt plaats op donderdag 7 april van 17u tot 21u in de benedenzaal van Landegem.

Trappen, ze kunnen toch zo lastig zijn… Gelukkig is
er ook een positieve zijde aan. Dit gaan we jullie
proberen te bewijzen door een trapje hoger te
gaan. Deze activiteit zullen jullie samen met de
lieve leden en leiding van het jong hebben. Deze
activiteit gaat zoals gewoonlijk door van 14u tot
17u op het Klj-lokaal.

Het is eind april (24 april om precies te zijn), en
het zonneke is al volop aan het schijnen. De ideale
tijd dus om eens een vlottentochtje te maken. Da
goat vlot, zo een vlot maken, dus we zullen lang
genoeg de wilde wateren van Deinze kunnen
trotseren. We spreken af om 14u aan Astene Sas.
Om 17u mogen jullie terug landwaarts naar huis
gaan.

Ouders haten het, kinderen zijn er dol op. We hebben het
dan natuurlijk over een vuil spel. Op 8 mei mogen jullie je
eens laten gaan op de Klj. We spelen dan namelijk Moeder
zal wel wassen. Doe dus allemaal best kleren aan die vuil
mogen worden. Deze activiteit gaat wederom door van
14u tot 17u.

Aangezien sommigen van jullie volgend jaar in Deinze naar het
middelbaar gaan, leiden we jullie graag al eens rond in deze
prachtige stad. Bereid jullie al maar voor want op 22 mei maken we
Deinze onveilig. Dit fameuze stadsspel gaat door van 14u tot 17u
in Deinze. Jullie worden verwacht op het Popoplein.

Ieder levend organisme heeft in zijn leven wel water,
ook gekend als H2O, nodig. Op 5 juni brengen we een
ode aan water door het H2O-lalala spel te spelen. Jullie
hebben het waarschijnlijk wel al door maar toch om
zeker te zijn: breng kleren mee die nat mogen worden.
De ode aan het water gaat door van 14u tot 17u.

Op 19 juni vindt de laatste activiteit door
voor het kamp. Om toch mooi te eindigen
hebben we een fantastische uitstap gepland
naar de Brielmeersen in Deinze. We spreken
af om 14u op de parking. Na drie uur geravot
te hebben is tijd om naar huis te gaan.

Belangrijke data om te onthouden:
3 tot 10 juli: Klj-kamp met als thema Jungle. De -12 zal hierin de rol van
panda vertolken.
7 augustus: Pretpark

Dag jonkiezzzzzzzzzzz!!!
Hier zijn we terug met tal van super, toffe, mega, fantastische activiteiten! Maar zoals
jullie weten nadert de ouderavond (8april), wat betekent dat we samen zullen oefenen
om een spetterende show te geven! De oefendagen voor de ouderavond gaan door op :

•
•
•
•
•

Dinsdag 29 maart van 18:30 tot 21:00 in het lokaal
Donderdag 31 maart van 18:30 tot 21:00 in het lokaal
Maandag 4 april van 18:30 tot 21:00 in het lokaal
Woensdag 6 april van 18:30 tot 21:00 in het lokaal
Donderdag 7 april van 18:15 tot (Generale repetitie)

Zing maar een toontje lager! Of in dit geval een trapje lager ;) Op
zondag 10 april spelen we het fameuze gigantisch leuke ‘zet je maar
een trapje lager’ spel. Zeker allemaal komen, want er zijn serieuze

prijzen te verdienen. Jullie zijn zoals goede oude gewoonte welkom in onze klj lokalen
om 14:00 om met spijt in het hart afscheid te nemen om 17:00. Hopelijk tot dan lieve
jongsters!

Haal jullie vuile kleren maar boven en zoek die neus voor
avontuur. Deze zondag 24 april worden jullie omgetoverd in
echte boskabouters. Natuurlijk wordt het ook een ecologisch
spel, het noemt niet voor niets greenplay. Zet jullie maar schrap
en kom talrijk naar de klj lokalen om 14:00 om terug huiswaarts
te keren om 17:00.

Op zondag 8 mei gaan we het lang verwachte ‘wij zijn ranzige rakkers’
spel spelen! Meer dan dat het een fameus spel is en dat je vuile kleren
moet meedoen, vertellen we nog niet. Wat we wel nog kunnen vertellen
is dat het één van de leukste activiteiten gaat worden die jullie ooit
gespeeld hebben! Duuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuus leg die
smartphones langs de kant (wij zullen wel snapchats, facebookpost,
instagram foto’s van jullie nemen) EN KOM NAAR DE KLJ! Jullie zijn
van harte welkom van 14:00-17:00.

We hebben voor jullie nog een super mooie activiteit voorzien en
hopelijk is het even mooi weer op zondag 22 mei! Het is vol op
lente en niets kan mooier zijn dan de natuur te ontdekken op een
vlot! Jawel u leest het goed, een vlot! We gaan namelijk VLOT
koeien melken ;) Vergeet jullie goed humeur en zwemgrief niet
voor deze spetterende activiteit. Jullie worden om 14:00 talrijk
verwacht aan het klj lokaal om dan helemaal relaxed en stress
terug naar huis te gaan om 17:00.

And last but not least is gaan we op 19 juni naar de brielmeersen. Een beetje lekker
luieren in het zonnetje met een crèmeke, wat wil nen mens nog meer! Deze keer wordt
er afgesproken om 14uur aan de ingang van de brielmeersen te Deinze en het genieten
van de zon wordt gestopt om 17:00. Be There Or Square!

Zozo het activiteiten jaar loopt stil aan weer tot zijn einde, maar niet getreurd dan is
het ook tijd voor een fantastische afsluiter…
TROOOOOOOMGEROFFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEL
HET KAMP!
Veel kunnen we nog niet verklappen, enkel dat dit jaar het kampthema, nog een
trooooooooooooooooooooooomgeroffeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
l, JUNGLE is! Oja, en de datum kunnen we zeker ook al verklappen, namelijk van 3juli
tot 13 juli. Uitgebreidere informatie wordt er nog later dit jaar gegeven.
Enkele belangrijke data :
*Ouderavond : 8 april
*Kamp : 3-13 juli
*Bezoekdag op kamp : 3 juli
*Pretpark : 7 augustus

Hopelijk tot snel op de volgende activiteiten,
Liefs, jullie leiding (Fabian, Tom, Marthe, Lena en Cente)
Hier nog een foto voor boven jullie bed!

Lieve, kleine oudjes,
Het laatste deel van ons KLJ-jaar zit erop. We kijken in dit laatste deel vooral uit naar
de ouderavond, Feest in den Hof en het kamp, maar natuurlijk ook onze supertoffe
activiteiten!!

Op 25/03 gaan we –zoals jullie wel al weten- gaan
zwemmen. Om 19u worden jullie op ons lokaal
verwacht. Na een plons in Rozebroeken mogen jullie
naar huis (of nog even chillen aan onze toog). Neem
allemaal 6 euries mee, zodat jullie zeker binnen raken.

1 april, moppendag, tijd voor een avond vol moppen! Kom
om 20u naar ons lokaal voor een avond schaterlachen.
We gaan op reis met de omnibus, benieuwd welke
avonturen we daar mee gaan meemaken! Om 23u is het
tijd voor een drankje, daarna kunnen jullie in jullie bed
kruipen.

8 APRIL IS HET TIJD VOOR DE OUDERAVOND!
Oefendagen:
Voor jullie gaan deze door op dinsdag 29/03, donderdag 31/03, maandag 4/04 &
woensdag 6/04 telkens van 18u30 - ...
Donderdag 7/04 is de GENERALE REPETITIE voor jullie van 18u15-... in de Benedenzaal
in Landegem.

Vrijdag 15 april is het surpriseday! Die dag staat jullie een
verrassing te wachten. Om 20u aanwezig is dus de boodschap.
Om 23u zijn jullie verast (hehe, let op de woordspeling) genoeg
om naar huis te gaan.

Vrijdag 29 april gaan we

opnieuw voor iets

speciaal. Jullie mogen eens de

activiteit zelf

kiezen!! Hierover zullen jullie

dus zeker nog

horen.

Op vrijdag 13 mei is het een activiteit die perfect
beschreven kan worden met een liedje. Dit is de link

naar het liedje: https://www.youtube.com/watch?v=GLcnMV-kgwU (Activiteit gaat zoals
normaal door: 20u-23u)

27 mei is een speciale dag (het jaar zit
precies vol speciale dagen!) want Febe is
jarig! We zullen beginnen klinken vanaf 20u.
Na een heerlijk stuk taart, wat lekkere
hapjes en enkele glazen champagne later
mogen jullie om 23u ons lokaal verlaten.

Op 10 juni wordt Febe door iedereen nat! Om 20u
beginnen aan een ‘spetterende’ activiteit. Neem zeker
zwemgerief mee (en kleren die snel drogen). Na een ‘natte’
avond mogen jullie om 23u terug naar huis.

19 juni (PAS OP: een
zondag!!) gaan we chillen in de Brielmeersen. Om 14u
spreken we af op de klj. Na een namiddag met iedere

leeftijdsgroep mogen we om 17u terug huiswaarts keren.

Na onze laatste activiteit is het tijd voor een FANTASTISCH kamp!!!! Dit gaat door van
1-13 juli (incl. voorkamp). Hou deze data dus zeker bij!
Op 7 augustus gaan we met zen allen naar een pretpark.
Wij zijn er zeker van het laatste deel even fantastisch zal zijn als de twee vorige delen!
Tot op de activiteiten,
Jullie leiding

