UITNODIGING
Periode: SEP – DEC
Algemene informatie
Beste ouders,
Hieronder vinden jullie een overzicht van de activiteiten en hun thema tot en met december.
Als er wijzigingen zijn dan zal dit per mail gecommuniceerd worden door de
verantwoordelijke van de leeftijdsgroep.
De komende activiteiten verschijnen ook steeds op onze website!
 www.kljnevele.be
Op onze website kunnen jullie ook meer informatie vinden over o.a. de leidingploegen. De
inschrijving voor kamp zal ook via onze website verlopen!
Volgen jullie ons al op sociale media? Volg ons zeker op facebook en op instagram! Blijf zo
op de hoogte van onze evenementen. We plaatsen ook herinneringen voor inschrijvingen en
foto’s van de voorbije activiteiten.
 FACEBOOK: https://www.facebook.com/KLJNevele
 INSTAGRAM: https://www.instagram.com/kljnevele/
Belangrijke datums
Weekends
Elke leeftijdsgroep gaat één keer per
werkjaar op weekend.
Wil je zoon of dochter graag mee?
Houd dan zeker het juiste weekend
vrij! De leiding van de leeftijdsgroep
komt rond bij jullie thuis om in te
schrijven. LET OP: GEWIJZIGD
-8

11/03 – 13/03

-10

25/03 – 27/03

-12 en JONG
OUD

Ouderavond
Alle leeftijdsgroepen geven het beste van zichzelf in
een spetterende show vol dans en toneeltjes voor
alle ouders. We oefenen op 4 avonden in de
paasvakantie. Info volgt!
Vrijdagavond 15/04
KAMP
-8 en -10

03/07 – 08/07

-12

03/07 – 10/07

25/02 – 27/02

JONG

03/07 – 13/07

Wordt gewijzigd

OUD

01/07 – 13/07

Opgelet!
Zondag 02/01 (voor -8 en -10), zondag 09/01 (voor -12 en JONG) en vrijdag 07/01 (voor OUD)
zijn er geen activiteiten omdat de leiding in de examens zit.
CONTACT
Algemene vragen of opmerkingen? Mail gerust naar info@kljnevele.be
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Activiteiten -8
Na een fantastisch kamp en een super lange vakantie kan je eindelijk terug naar de
KLJ!! Met tal van nieuwe activiteiten waarbij je om de 2 weken de zondag daar het beest
kan uithangen. Wil je weten wie je nieuwe leiding is? Haal dan vlug je grootste lach
boven en schiet je dan snel naar de KLJ want daar staan ze al te wachten op jou!! De
leiding zal je dan ook met hun grootste lach ontvangen. Dit is jullie nieuwe leiding voor
dit jaar en de activiteiten:

Kobe

Louise

Miró

Victor

Jullie kunnen ons altijd contacteren via kobe.dehandschutter@gmail.com of 0487 21 97
76. Voor algemene info kunnen jullie een mail sturen naar info@kljnevele.be of kijk op
onze website kljnevele.be!

2
www.kljnevele.be
info@kljnevele.be

Welkom bij KLJ Nevele!
Wil jij nieuwe vriendjes leren kennen? Plezier maken? Dan zijn jullie
allemaal welkom op onze kennismaking dag op 26/09 vanaf 14h tot
17h in het KLJ-lokaal! Hier maak je kennis met de leiding en misschien
wel tal van andere verrassingen! Tot dan!

Vrolijke vrolijke vrienden
10/10 mag je namelijk al jouw vriendjes meebrengen naar de KLJ
om samen een hele leuke activiteit te spelen!!!! Als dat niet super
tof is? Neem allemaal zoveel mogelijk vriendjes en vriendinnetjes
mee zodat ze ook kunnen ervaren hoe leuk de KLJ is! Jullie worden
allemaal verwacht van 14h-17h op de KLJ om heel veel nieuwe
vriendjes te leren kennen.

Bibberen op de KLJ
Willen jullie jullie vriendjes laten schrikken? Kom dan samen met de
leiding griezelen op de KLJ want dan is het Halloween. Dat kunnen
we toch niet zomaar voorbij laten gaan!! Daarom wordt dit dan ook
een heel speciale activiteit. Jullie worden verwacht in jullie engste
halloweenkledij op ZATERDAG 23/10 @KLJ-lokaal om samen met
de leiding te griezelen. Deze activiteit gaat door van 17h-20h, dus
tijd genoeg om alle grote monsters te verslaan!!

(11-4)/11/2021
Geef (min)acht! Zijn jullie jonge knapen een beetje gedisciplineerd?
Ja?! Kom dat dan maar bewijzen op onze KLJ leger bootcamp! De
soldaten worden verwacht aan de barakken van het KLJ Nevele lokaal
op 7/11 om 14u. Deze zullen dan in formatie terug huiswaarts
marcheren om 17u.
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Slijmbal!
Willen jullie jullie eens goed uitleven en samen ravotten met ons?
Dan is deze activiteit zeker de moeite waard want op 21/11 gaan we ons vanaf
14h op de KLJ lekker vuil maken. Jullie mogen jullie vies klein varkentje
komen ophalen om 17h. (Doe dus zeker kledij aan die tegen een vlekje kan.)

Mooi weer vandaag!
Wij hebben ervoor gezorgd dat Sinterklaas komt op de
KLJ op 5/12 tussen 14h en 17h. Wees er zeker bij dat je
sinterklaas beter kan leren kennen, en je zeker niet op
zijn zwarte lijst komt.

How How How…
Hoor ik daar de kerstman? Ja je hoort het goed. Ben je klaar voor onze
superleuke kerstmisactiviteit? Jullie worden allemaal verwacht op
zondag 19 december van 14h tot 17h op de KLJ van Nevele.
Hopelijk tot dan !

LET OP:
Zondag 02/01 zal de activiteit van de -8 niet doorgaan doordat de leiding in de examens zit.
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Activiteiten -10
Na vele bewogen corona-maanden hopen we op een normaal jaar. Zei ik nu niet normaal? We
maken er geen normaal jaar van, maar een super tof jaar die we nooit meer gaan vergeten!!!
De nieuwe leiding kijkt alvast uit naar het moment dat jullie door onze poort stappen.
Tot snel!!

We beginnen dus ook al op zondag 26 september. ‘Kennik u
van ergens?’ dit zal de vraag zijn die veel zal gesteld worden.
De leden zijn welkom om 14u aan het KLJ lokaal. Ze mogen
weer opgehaald worden om 17u.

You’ve got a friend in me!
Op zondag 10 oktober gaan we een vriendjesactiviteit houden
waarbij de leden een vriendje of vriendinnetje mogen
meenemen. We willen natuurlijk dat al onze leden dikke
vriendjes worden. De leden zijn welkom om 14u aan het KLJ
lokaal. Ze mogen weer opgehaald worden om 17u.

‘De geestige avond’
Op ZATERDAGavond 23 oktober gaan we een
Halloweenactiviteit houden waarbij de leden
gaan bibberen. Het is de donkerste periode van
het jaar waarbij we zien wie een echte stoere bink
is. De leden worden dan verwacht in hun beste
Halloweenoutfit om 17u aan het KLJ lokaal. Ze
mogen weer opgehaald worden om 20u.

Quiztet het niet meer...
Nu kunnen we kijken wie de slimste kapoen ter wereld zal worden. Op
zondag 7 november gaan we een toffe interactieve quiz spelen. Hierbij zal
Erik Van Looy ons alvast tips geven om de nieuwe Einstein eruit te halen.
Train alvast maar de grijze massa zodat jij de nieuwe Einstein wordt!
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Made in Vosselare
Op zondag 21 november gaan we een zeer toffe
knutselnamiddag
houden
waarbij
we
de
creatieveling hun gang kunnen laten gaan. Wie weet
hebben we binnen onze groep een nieuwe Raveel of
Picasso. De kunstenaars mogen naar de werkbanken
komen om 14u. Om 17u mogen de knutselwerkjes
ingepakt worden en mee naar huis worden genomen.

Kom van dat dak af!
Op zondag 5 december zal de Sint iets vroeger komen. Dan gaan
we zien wie er braaf is geweest dit jaar. Alle sloebers zijn welkom
vanaf 14u aan het KLJ lokaal. Ondertussen gaat de leiding dan
bespreken met de Sint wie braaf is geweest en wie niet... De brave
kindjes zullen met iets zoets in de hand naar huis mogen
terugkeren 17u.

Slee je mee?
De tofste periode van het jaar met vele cadeautjes en
omringd door familie. Op Zondag 19 december gaan we
het jaar alvast afsluiten op de KLJ. Rudolf gaat aan alle
kleine rendiertjes leren hoe het is om te vliegen en hoe het
is om de kerstman te helpen. Alle rendiertjes zijn welkom
om 14u. Ze mogen weer naar huis vliegen om 17u. Wij zien
elkaar dan in het nieuwe jaar!
LET OP:
Zondag 02/01 zal de activiteit van de -10 niet doorgaan doordat de leiding in de examens zit.

Tot snel!

Jullie kersverse leidingploeg:

Laura, Quinten, Maxime, Josephine en Daan (0499 24 44 55)
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Activiteiten -12
Hou jullie maar al vast aan de hoogste takken van de bomen, want er staat jullie weer een geweldig
jaar vol leuke activiteiten te wachten. De enthousiaste leiding kan niet wachten om jullie met open
armen op de KLJ te verwelkomen.
We werken ook dit jaar weer met een rode draad. Jullie zullen bij iedere activiteit een voorwerp
moeten meebrengen die in teken staat van het thema van die bepaalde activiteit. De persoon die
erin slaagt om iedere activiteit het juiste voorwerp mee te brengen, wordt op het einde van het
jaar beloond
. Het voorwerp dat de leden moeten meebrengen op de activiteit staat er telkens
in het rood bij vermeld. Hopelijk hebben jullie er een beetje zin in, wij alvast wel!

Wie ben jij? Ik ben lit…
Voordat we ons jaar goed kunnen beginnen is het misschien
belangrijk om elkaar eerst te leren kennen. Onze eerste
activiteit is dus een kennismakingsspel. Breng je goed
humeur mee en onze dag zal niet meer stuk kunnen. We zien
jullie graag in ons KLJ-lokaal op zondag 3 oktober van
14u-17u
 Geen voorwerp nodig

… heeft je een vriendschapsverzoek gestuurd
Er staat jullie een namiddag vol plezier te wachten. Er is
volgens goede gewoonte ook dit jaar weer een
vriendjesdag. Dat betekent dus: hoe meer vriendjes, hoe
meer vreugd! De leden en hun vrienden zijn meer dan
welkom in ons KLJ-lokaal op zondag 17 oktober van
14u-17u.
 Iets wat je zelf leuk vindt

Boehoeee…
Vandaag is het Halloween en dat kunnen we niet ongemerkt voorbij
laten gaan. We hebben jullie hulp nodig om de KLJ te beschermen
tegen wezens van buitenaf. We verwachten jullie op zaterdag 30
oktober van 18u-21u in ons KLJ-lokaal. Als je durft natuurlijk…
 Een hoed
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Rozengeur en zwemkledij
Het is weer tijd om jullie mooiste zwemkunsten boven te
halen, want we gaan zwemmen. We maken er een echte
poolparty van, dus vergeet zeker jullie zwemkledij niet.
We zien jullie op 14 november om 14u aan rozenbroeken
(onderstaand adres). Na alle waterpret kunnen jullie om
17u weer worden opgehaald op hetzelfde adres.
 Een handdoek
Victor Braeckmanlaan 180, 9040
Gent

Dinner with a view…
Vandaag testen we jullie kookkunsten. Jullie mogen
laten zien hoeveel Michelin sterren jullie waard zijn.
Omdat de boog natuurlijk niet altijd gespannen kan
staan, genieten we na ons harde werk van een gezellige
film. De spatels en kloppers wachten jullie op in het

KLJ-lokaal van 14u-17u op 28 november.
 Een deegrol

Nic Nac neur, wie klopt daar aan de deur?
Dit jaar waren er gelukkig geen stoute kindjes. We
willen dit toch eens met onze eigen ogen zien. De
leiding zal jullie aan verschillende testen onderwerpen
om te zien of jullie wel zo braaf zijn als jullie er uit zien.
Onze Sint-date gaat door op zondag 12 december in

ons KLJ-lokaal van 14u-17u


Een wortel
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(N)ice to meet you
De mooiste tijd van het jaar is aangebroken. De stad is
versierd met lichtjes, de mensen zetten hun kerstboom
op en er worden over ter wereld cadeautjes gekocht.
Ook hier bij ons op de KLJ wordt Kerstmis goed gevierd.
Dit willen we natuurlijk niet doen zonder onze
fantastische leden van de -12. Komen jullie op zondag

26 december ook naar ons KLJ-lokaal van 14u-17u
voor onze kerstactiviteit?
 Een zelgemaakte witte baard (TIP: gebruik watjes, papier, verf…)
LET OP:
Zondag 09/01 zal de activiteit van de -12 niet doorgaan doordat de leiding in de examens zit.

Kussen en knuffels van jullie leiding!
We zijn klaar om er een onvergetelijk jaar van te maken!

Emile

Ona

Eva

Luna

04 97 71 20 68

04 68 27 51 37
04 95 89 81 60

04 79 39 68 98
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Activiteiten JONG
Zijn jullie klaar om er weer volledig in te vliegen???
De leiding alvast wel!!! Er staan weer talloze gevarieerde activiteitenop jullie te wachten! We
houden jullie ook graag nog meer op de hoogte op onze Instagram van het Jong
(klj_nevele_jong_2021_2022) . Zo krijgen jullie elke week een reminder van de activiteit die zal
plaatsvinden.
Beginnen doen we op zondag 3 oktober waar we elkaar na een
lange tijd zullen terug zien. ‘Je weet niet wie ik ben’ zal een
zin zijn die veel zal gebruikt worden tijdens deze activiteit. Hoe
ziet onze nieuwe dolenthousiaste groep van het jong eruit? We
komen het dan te weten! We spreken zoals gewoonlijk af op de
KLJ lokalen. Het startschot van de eerste activiteit zal gegeven
worden om 14u en om 17u mogen jullie dan huiswaarts keren,
Tot dan!!!

Zondag 17 oktober mogen jullie allemaal je matties
meenemen naar onze spetterende vriendjesactiviteit.
We spreken zoals gewoonlijk af op de KLJ om 14 uur en om
17 uur mogen jullie terug naar huis gaan. See you there!

De nacht tussen 6 en 7 november worden de straten in Vosselare zeer
onveilig. Jullie mogen je uiterste best doen om als een zo eng mogelijk
monster, dier, persoon, … te komen naar de KLJ. Jullie worden
zaterdagavond om 20 uur verwacht op de KLJ. Zondag om 11 uur mogen
jullie je duistere verhalen thuis gaan uitleggen. Vergeet geen slaapzak,
veldbed en hoofdkussen om de nacht te kunnen overleven.

Nu we allemaal op ons KLJ-ritme zijn gekomen is het
tijd om eens een rustige activiteit te doen. We gaan op
zondag 14 november ‘Waar is die water?’ spelen.
We spreken om 14 uur af aan het zwembad
Rozebroeken, Victor Braeckmanlaan 180, 9040
Gent. Om 17 uur mogen jullie op dezelfde locatie
terug opgehaald worden. Vergeet natuurlijk niet jullie
zwemgerief.
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Zondag 28 november mogen jullie naar de KLJ
komen om de fantastische Paralympische
Spelen te vergezellen. In deze activiteit gaan
jullie op verschillende manieren zien hoe
moeilijk het is om met beperkingen, allerlei
dingen te doen. Zoals gewoonlijk worden jullie
verwacht van 14 tot 17 uur op de KLJ. Tot dan!

Op zondag 12 december is het tijd om te koken
en een uitstapje te doen. Met het gerecht dat we
gaan maken gaan we proberen onze kas een
beetje te verhogen. Kom dus met gewassen
handjes naar de KLJ om 12 uur, een beetje
vroeger dan anders. Jullie mogen om 17 uur wel
terug huiswaarts keren. Tot dan!

Om 2021 af te sluiten komen we nog allemaal eens samen om mee te
sleeën met de kerstman. Kom dan om 14 uur naar onze KLJ lokalen
op zondag 26 december. Hoe gaat de kerstman te werk tijdens zijn
drukke periode? Rudolf staat klaar om ons mee te nemen. Om 17u
stappen we dan af zijn slee en mogenjullie nog thuis genieten van de
laatste dagen van 2021.

Zo nu weten jullie al iets meer wat er jullie te wachten
staat… toch?
Vele groetjes van jullie leiding die er enorm veel zin in
heeft!!!
Femme, Joren, Bregje, Yarne en Emile DM (0495 35 78 32)
PS: Houd zeker Instagram en e-mail in de gaten!
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Activiteiten OUD

Hey Oldies, we’re back!
Wij wel anders! Dit jaar zullen we al onze schade inhalen
die we tijdens corona hebben opgelopen. De activiteiten gaan zoals gewoonlijk door op
vrijdagavond van 20h – 23h. Meestal is dit op ons KLJ-lokaal en zo niet, laten we dit zeker op tijd
weten via onze eigen instagram!!! Volg ons: oud_kljnevele_2021_2022

We willen jullie graag allemaal verwelkomen op vrijdag 1
oktober op ons KLJ-lokaal. Probeer er zeker bij te zijn,
want dan leer je snel de toffe groep kennen! Als extraatje
zouden we jullie graag verkleed zien in de eerste letter van
jouw naam… Zo origineel mogelijk!

Populair of nie, neem uwe maat mee naar de KLJ op vrijdag 15
oktober, want ge weet the more the merrier! Het is op ons KLJ-lokaal
te doen.

Vrijdag 29 oktober, hoort ge het al griezelen? Het is de KLJ, want wij zorgen
voor een next level halloweenactiviteit! Kom maar naar ons KLJ-lokaal…
Allé, als ge durft hé ;)

Een plonsje nemen? Of nie? Op vrijdag 12 november gaan we zwemmen in
de Rozebroeken in Gent! Wie niet kan zwemmen, neemt bandjes mee.
Vergeet niet om geld mee te nemen om de inkom te betalen!
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Steek je handen maar uit jouw mouwen, want wij
gaan soep maken! We doen dit dan ook op vrijdag
26 november op ons KLJ-lokaal. Uiteraard mag je
jouw familie en kennissen warm maken om ook een
tasje soep te kopen… ;) Hoe groter de inkom, hoe
toffer de uitgave! INFO volgt!

Zijt gij wel braaf geweest? Anders zal Sinterklaas
nie content zijn zulle! Wil je een cadeautje? Kom
dan op vrijdag 10 december naar ons KLJ-lokaal,
want wie weet is er ook iets voor jou!

Kom je ook chillaxen met ons? Even een pauzeke tussen al dat
studeren door? Wij hebben de ideale activiteit voorzien om jouw hoofd
eens helemaal leeg te maken! Kom samen met ons chillaxen op
vrijdag 24 december op ons KLJ-lokaal.

LET OP:
Vrijdag 07/01 zal de activiteit van het OUD niet doorgaan doordat de leiding in de examens zit.

Kiara, Andrea, Saar, Thibo en Mathis (+32 478 06 63 11)
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