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Algemene informatie 

Beste ouders, 

Hieronder vinden jullie het laatste overzicht van de activiteiten en hun thema. 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  
 

KAMP 

-8 en -10 03/07 – 08/07 

-12 03/07 – 10/07 

JONG  03/07 – 13/07 

OUD 01/07 – 13/07 
 

CONTACT 

Algemene vragen of opmerkingen? Mail gerust naar info@kljnevele.be   

  

UITNODIGING  
Periode: APR – MEI 



Heyhoy liefste -8’ers 
 

Jammer genoeg zijn we al aan de laatste maanden van dit KLJ-jaar gekomen. Maar wees niet 
getreurd want we hebben nog een paar laatste leuke activiteiten gepland voor jullie! 
 
Groetjes Louise, Kobe, Miró en Victor 
 
 

 
Spitter, spetter, SPAT!!! 
Nu het wat beter weer begint te worden vinden we dit het 
ideale moment om eens goed te ravotten met water. We 
hebben namelijk heel veel leuke waterspelletjes voorzien op 
de KLJ om er een onvergetelijke dag van te maken. Jullie 
worden verwacht zondag 24 april van 14-17u op de KLJ om er 
een topactiviteit van te maken. Vergeet geen kleren aan te 
doen die nat mogen worden! Tot dan! 

 
 
 
 
Mama’s aan de top!! 
Zin om iets op de KLJ te knutselen om jullie liefste mama die alles 
voor jou doet eens goed in de watten te leggen? Wij verwachten 
jullie allemaal op zondag 8 mei van 14-17u op de KLJ.  
 
 
 
 
 

 
Op zondag 22 mei gaan we met de -10 naar 
de Brielmeersen! Nog een laatste keer voor 
we op kamp kunnen vertrekken! Kom zeker 
af! We spreken om 14u af aan de parking 
van de Brielmeersen (Bij het terrein van 
Teamadventure, de kant van de vaart) Daar 
mogen jullie ook weer opgehaald worden 
om 17u. 
 

 
 
 
 



 

Heeeyy -10ers 
 

 
 
Twordt plezanD op 24 april gaan we de KLJ 
omtoveren tot onze eigen onderwaterwereld. Een 
hele namiddag lang gaan we toffe spelletjes 
spelen in het leven onder het water. De kleine 
visjes mogen komen zwemmen van 14u tot 17u. 
 
 
 

 
 
 
10 000 waterballonnen zullen er gesmeten 
worden tijdens de natte dag op 8 mei van 14u tot 
17u. hopelijk zal het ook een zonnige dag zijn 
zodat de jonge waterratten volledig zijn 
opgedroogd vooraleer ze thuis komen.  
 
 
 
 
 
 

Tijd verspeelt! Hier is het dan, de laatste activiteit van 
het jaar... een spijtige zaak maar niet getreurd.  
 
We sluiten af met een leuke spelnammidag op 
verplaatsing. We spreken af op 22 mei om 14u op de 
parking van de Brielmeersen in Deinze. Om 17u mogen 
jullie huiswaarts keren en beginnen dromen van ons 
kamp! 
 

 
 
 
 
  



Leden van de -12, het einde van ons jaar is bijna in zicht… 
 

 Hey ho hey ho werken doen we azo 

Vandaag testen we uit hoe hard jullie kunnen (en 
willen) werken. We bereiden jullie voor op het 
harde leven die nog voor de boeg staat. Trek 
jullie werkschoenen maar aan, want je zal ze 
nodig hebben . We zien jullie graag op zondag 
1 mei van 14u-17u op ons KLJ-lokaal. 
 Verkleed je als een arbeider 

 
 
 

 Sea you 

De prachtige dagen met uren zon zijn 
eindelijk aangebroken. Het is een perfect 
voorproefje voor de zomer die voor de deur 
staat. We maken er een echte beach party 
van dus doe voor de zekerheid kleren aan 
die nat mogen worden. We spreken af op 
onze vertrouwde KLJ-lokalen op zondag 15 
mei om 14u. 
   Zwembandjes 

 
 
 Briel Briel Meersen 

Horen jullie de vogels onze namen ook fluiten. 
We halen vandaag een frisse neus in het bos. 
Jullie worden verwacht op zondag 29 mei om 
14u op de parking van de Brielmeersen. Om 17u 
mogen jullie daar terug opgehaald worden.  
 Zonnebril 

 
 
 Nog dikkere Kussen en knuffels van jullie leiding! 

We sluiten het jaar ongezien af! 



JONG 
 
 
Zondag 1 mei gaan we onze kas spijzen. We 
verzamelen om 14u op de KLJ om dan samen iets 
klaar te maken om deze dan te verkopen. Zo kunnen 
we iets leuks doen op kamp!! Jullie mogen om 17u 
terug naar huis. 
 
 
 
 
 

 
Worden jullie graag vuil? Spelen jullie graag 
met water? Dat komt goed uit, want zondag 
15 mei spelen we het grote water- en vuilspel! 
Deze zal doorgaan op de KLJ van 14u tot 17u. 
 Vergeet zeker geen kleren aan te doen die 
vuil en nat mogen worden. See you then! 
 
 
 

 
 
 
Ooooh, de laatste activiteit van het jaar is 
aangebroken…  Maar geen paniek! We 
gaan er alles aan doen om het jaar mooi af 
te sluiten. Dit zullen we doen met een 
uitstap! We verzamelen 29 mei om 14u aan 
de parking van de Brielmeersen en om 17u 
mogen jullie terug huiswaarts keren.  
Tot dan! 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
OUD 

 
De laatste maanden voor kamp gaan in! Het worden warmere dagen en dus nog 
leukere activiteiten! 
 
 
 
 
Lieve leden, we hebben net een heel mooi show achter de rug 
waarvoor jullie een groot applaus verdienen! Deze vrijdag 22 
april is het activiteit op de KLJ, namelijk mooi weer vandaag! 
Tot dan op de KLJ!  
 
 
 
 
 

 
Zin in een feestje? En dan nog in de tuin?! Op 
vrijdag 6 mei organiseren we ons jaarlijk feestje in 
den hof of FIDH! Hierbij is het de bedoeling dat dit 
zoveel mogelijk opbrengt zodat we een super tof 
voorkamp kunnen hebben met de opbrengst!!  
We verwachten volledige inzet van al onze leden.  
Meer info volgt in onze messengergroep. 

 
 
 
 
 
 
Voor kamp is er nog 1 activiteit op vrijdag 20 mei. Met het 
zonnetje op ons gezicht (zo een schoon vooruitzicht) zullen 
we onze activiteiten afsluiten in stijl: Beauty VS Nerds. Allen 
welkom op de KLJ!  
 
 


