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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  
 

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 via e-mail! 
 

Vrijdagavond 15/04 
 

KAMP 

-8 en -10 03/07 – 08/07 

-12 03/07 – 10/07 

JONG  03/07 – 13/07 

OUD 01/07 – 13/07 
 

Opgelet! 

Zondag 16/01 (voor -8 en -10), zondag 23/01 (voor JONG, voor -12 WEL) en vrijdag 04/03 (voor 
OUD) zijn er geen activiteiten! (Meer info in het boekje hieronder) 

CONTACT 

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

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. (Onder voorbehoud #COVID) 
 

-8 11 – 13 maart 

-10 25 – 27 maart 

-12 en JONG 25 – 27 februari 

OUD 18 – 20 maart 

UITNODIGING  
Periode: JAN – APR 



Dag deugenieten van de -8!!!! 
 
Ook in 2022 zijn we weer van de partij met spetterende activiteiten!! Jullie 

leiding heeft er zin in (en hopelijk jullie ook       )!  
Hieronder zien jullie de activiteiten tot en met maart. Tot dan! 
Groetjes Louise, Kobe, Miro en Victor 
 
 

We moeten helaas nog één keertje overslaan…. We zitten dit jaar met bijna een 
volledige leidingsploeg in het hoger onderwijs, wat betekent dat januari een heel 

moeilijke maand is om voor te bereiden en activiteit te geven…     

Er zal dus zondag 16 januari, nog geen activiteit zijn! 

Maar niet getreurd! We hebben een leuk alternatief gevonden dat jullie kunnen 
doen samen met mama, papa of het hele gezin! De stad voorziet in 
samenwerking met Teamadventure een heus Kerstavontuur in alle zeventien 
deelgemeenten. Het is een interactieve wandelzoektocht met de smartphone.  
Het enige wat jullie moeten doen is de app ‘Action Track instaleren en de QR-
code scannen die telkens aan het begin van de wandelroute staat.  

Alle info over het gebruik van de app en de startlocaties vind je via deze link: 
www.deinze.be/kerstavontuur 

Het is gepast voor het hele gezin! Je krijgt onderweg via de smartphone enkele 
vragen voor jong en oud waarmee je punten kan verdienen. Daag andere leden 
uit! Wie haalt de meeste punten? Veel succes! (vragen? Stuur Daan 0499 24 44 55) 

 
 

Rad van Fortuin 
Op 30 januari spelen we een goede 
oude klassieker! Wees maar 
voorbereid op allerhande doe- en 
denkvraagjes en wie weet win jij wel 
een fortuin! Deze activiteit gaat van 
start op het KLJ lokaal om 14u. Om 
17u mogen jullie naar huis, hopelijk 
niet te duizelig van al dat draaien!   

 

http://www.deinze.be/kerstavontuur


Liefde hangt in de lucht 
Liefde hangt in de lucht op de KLJ hoor! 
Zowel bij de leden als bij de leiding. We 
zullen op de KLJ allerlei verschillende 
liefdesspelletjes spelen. Wil jij daar bij zijn 
om samen de liefde te ontdekken met de 
liefdesmeesters? Dan moet je zeker 
aanwezig zijn op 13/02 tussen 14 uur en 17 
uur. Laat de liefde maar komen!! 

 
Een reis rond de wereld 
 
Zin om samen met de leiding de wereld te 
ontdekken? Ja? Klim dan aan boord van de min 
8 airlines en zie alle continenten van de wereld 
op zondag 27 februari! De vlucht vertrekt om 
14u in Vosselare en landt terug om 17u. 

 
 

Van vrijdag 11 maart tot en met zondag 13 maart is het weer zover! We gaan 
op WEEKEND!! Hiervoor zal de leiding nog langskomen met verdere info. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Lief klein konijntje had een vliegje op zen neus 
Pasen kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan, 
daarom doen we op zondag 10/04 een super toffe 
Paasactiviteit op de KLJ. We zullen verschillende 
spelletjes &avonturen beleven. De activiteit start om 
14u op de KLJ, en eindigt om 17u. 
 

Tussen de takken door 
Heb je zin in een superleuk bosspel? We 
zouden jullie meenemen naar een bos 
voor het leukste bosspel ooit!! Zorg voor 
kledij die warm genoeg is tegen een 
stootje kan. Jullie worden verwacht op 
zondag 27 maart om 14u aan de Finse 
Looppiste tot 17u. 
Tot dan!! 
 



Heyy -10ers 
 

Gelukkig nieuwjaar lieve -10’ers!!!      
Hopelijk hebben jullie toch een beetje van de feestdagen en de Kidibul kunnen 
genieten! We vliegen er op 30 januari met jullie terug in! Hopelijk zijn we dan 
voltallig. 
 

We moeten helaas nog één keertje overslaan…. We zitten dit jaar met bijna een 
volledige leidingsploeg in het hoger onderwijs, wat betekent dat januari een heel 

moeilijke maand is om voor te bereiden en activiteit te geven…     

Er zal dus zondag 16 januari, nog geen activiteit zijn!  

Maar niet getreurd! We hebben een leuk alternatief gevonden dat jullie kunnen 
doen samen met mama, papa of het hele gezin! De stad voorziet in 
samenwerking met Teamadventure een heus Kerstavontuur in alle zeventien 
deelgemeenten. Het is een interactieve wandelzoektocht met de smartphone.  
Het enige wat jullie moeten doen is de app ‘Action Track instaleren en de QR-
code scannen die telkens aan het begin van de wandelroute staat.  

Alle info over het gebruik van de app en de startlocaties vind je via deze link: 
www.deinze.be/kerstavontuur 

Het is gepast voor het hele gezin! Je krijgt onderweg via de smartphone enkele 
vragen voor jong en oud waarmee je punten kan verdienen. Daag andere leden 
uit! Wie haalt de meeste punten? Veel succes! (vragen? Stuur Daan 0499 24 44 55) 

 
Lach je blut! Dit zullen veel jonge gokkers 
doen op zondag 30 januari want dan gaat de 
leiding de KLJ omtoveren in een casino. We 
gaan allerhande gekke spelletjes in elkaar 
teken waarbij we de gokkers gaan leren hoe 

het er echt aan toe gaat.         
 

 

SOS kost!!!! Help! Op 13 februari gaat de keuken 
van de kok op de KLJ in duigen vallen. Daarom 
hebben we jullie hulp nodig als souschefs om ons 
te helpen. We gaan iets zeer lekker maken om de 
chef bij ons een beetje rust te geven. De mini 
chefs zijn welkom vanaf 14u en mogen weer 
opgehaald worden om 17u op het KLJ lokaal.  
 

http://www.deinze.be/kerstavontuur


Vind jij het gouden ei? De gans is haar ei 
kwijtgeraakt en vraagt jullie hulp om die terug te 
vinden. Aan de hand van toffe spelletjes gaan we 
stapsgewijs het ei terug zoeken.  
Deze zoektocht begint om 14u en zal eindigen 
tegen 17u op het KLJ lokaal op 27 februari.  
 
  

 
Op 13 maart zal er een ‘Moord in het 
sprookjesbos’ plaats vinden... Daarom roepen 
wij alle jonge speurders op om ons te komen 
helpen. We kunnen alle hulp gebruiken en wie 
weet zijn jullie de nieuwe Sherlocks. De 
speurders zijn welkom van 14u tot 17u aan de 
Finse looppiste te Nevele. 
 
 

Op dit weekend zal niets te veel zijn doordat we 
er een onvergetelijke tijd van gaan maken. Van 
vrijdagavond tot zondagmiddag zullen de leden 
in goede handen zijn van de leiding en de koks. 
Dit weekend gaat gevuld zijn met allemaal toffe 
activiteiten om al eens te oefenen voor ons 
kamp deze zomer. Het weekend zal doorgaan 
van 25 tot 27 maart. 

 
 
 

De smeltende paashaas! Oh nee op 10 april zal 
de paashaas smelten. Tenzij wij als trouwe -10ers 
gaan helpen om dit te voorkomen. We hebben 
alle handjes nodig om snel de eieren te vinden 
zodat we de paashaas kunnen gerust stellen. Dit 
gebeurd van 14u tot 17u.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Leden van de -12, laten we dit jaar opnieuw samen knallen! 
2021 is voorbij gevlogen en wij hebben (zoals altijd) weer supertoffe activiteiten 
gepland voor het nieuwe jaar 2022. De rode draad wordt verdergezet en vind je 
terug in de rode kleur onder de activiteiten. Laten we het dit jaar weer even 
leuk maken als vorig jaar. Wij zijn er alleszins helemaal klaar voor. Hopelijk 
jullie ook! 
PS: Er volgt nog verdere info over het weekend van de -12 die gepland staat 
van 25 tot en met 27 februari. 
 

 We’re all in this together. 

‘Teamwork makes the dream work’. Op deze 
activiteit is het doel dus samenwerken om de 
overwinning te behalen. Samen staan we sterker 
dan alleen. We verwachten jullie op zondag 23 
januari van 14u-17u in ons KLJ-lokaal. 
→ Een steen 

 

 Walk like an Egyptian 

We wanen ons bij de Egyptenaren. Daar is 
hiërarchie van levensbelang. Jullie zullen 
moeten zwoegen om de top te kunnen 
bereiken anders beland je in de goot… Ons KLJ-
lokaal zal op zondag 6 februari van 14u-17u 
worden omgetoverd tot een woestijn. Let 

onderweg op voor boze geesten van farao’s         
→   Zan 

 

 Ice ice baby  

Gaan schaatsen kan natuurlijk niet ontbreken in 
onze activiteiten (als de maatregelen het toelaten) 

We zijn benieuwd hoe ver jullie split kan en hoe 
hoog jullie pirouette gaat. Vergeet geen geld (€7) 
mee te nemen om de inkom te kunnen betalen. 
Jullie worden op onderstaand adres verwacht op 
zondag 6 maart van 14u tot 17u. De leden 
mogen dan ook weer op hetzelfde adres 
worden opgehaald. 

→ Handschoenen 

Warmoezeniersweg 20 - 9000 Gent 
Kristalijn Gent 



 Beste KLJ’er van het hele kabouterbos. 

 

Vandaag gaan we de heerlijke geuren van 

het bos opsnuiven. We zullen er helemaal tot 

rust komen. Als je heel stil bent, kan je zelfs 

de kabouters horen zingen       . Gaan jullie 

mee op expeditie? We zien jullie graag op 

zondag 20 maart van 14u-17u in ons KLJ-

lokaal. 

→ Beukennootjes 

 

 Ik lach me een ei  

Onze favoriete periode van het jaar is er 
eindelijk. De 1 aprilgrappen hebben ons 
land weer bereikt. Op zondag 3 april van 
14u-17u in ons KLJ lokaal staat de 
moppenkraan open. De paashaas houdt 
trouwens ook wel van een goede (!) mop. 
→ Een ei + een mop 

 

 Roulé roulé 

Vandaag wanen we ons in het Las Vegas van 
Nevele, want we open een tijdelijk casino enkel 
en alleen voor onze vip leden. We testen 
vandaag jullie kaarten skills uit en misschien valt 
er wel veel geld mee te verdienen. We hebben 
bovendien van goede bronnen gehoord dat 
James Bond er ook zou kunnen zijn. We zien 
jullie graag op 17 april van 14u-17u in ons KLJ-
lokaal. 

→ Een spel kaarten 

 
 
 
 
 
 



Opnieuw Kussen en knuffels van jullie leiding! 
We zijn er opnieuw klaar voor 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 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dag jonkiesssssss, wij zijn terug van nooit weggeweest! De leiding heeft 

terug tal van super toffe activiteiten voor jullie klaar staan. Be there or be square!!! 
 

We moeten helaas nog één keertje overslaan…. We zitten dit jaar met bijna een 
volledige leidingsploeg in het hoger onderwijs, wat betekent dat januari een heel 

moeilijke maand is om voor te bereiden en activiteit te geven…     

Er zal dus zondag 23 januari, nog geen activiteit zijn!  

Maar niet getreurd! We hebben een leuk alternatief gevonden dat jullie kunnen 
doen samen met andere leden of het gezin! De stad voorziet in samenwerking 
met Teamadventure een heus Kerstavontuur in alle zeventien deelgemeenten. 
Het is een interactieve wandelzoektocht met de smartphone.  
Het enige wat jullie moeten doen is de app ‘Action Track instaleren en de QR-
code scannen die telkens aan het begin van de wandelroute staat.  

Alle info over het gebruik van de app en de startlocaties vind je via deze link: 
www.deinze.be/kerstavontuur 

Het is gepast voor het hele gezin! Je krijgt onderweg via de smartphone enkele 
vragen voor jong en oud waarmee je punten kan verdienen. Daag andere leden 
uit! Wie haalt de meeste punten? Veel succes! (vragen? Stuur Daan 0499 24 44 55) 

 
 

Ooit al het gevoel gehad dat je nergens 
naartoe kan? Zo niet, zal deze activiteit de 
eerste keer worden! Op zondag 6 februari 
gaan we een escape-room doen! Meer willen 
we natuurlijk niet verklappen over deze 
superleuke activiteit! Kom allen af om 14uur 
naar de klj. Jullie zijn ontsnapt om 17uur.   
 

 
 
T’IS WEER WEEKEND! Jaja, de leukste drie dagen zijn 
weer in zicht. Van 25 tot 27 februari gaan we op 
weekend als de maatregelen tegen dan het toelaten 
tenminste. Meer info rond het weekend volgt nog. 
 
 
 
 

http://www.deinze.be/kerstavontuur


IK ZIE HET BOS DOOR DE BOMEN NIET 
MEER!! Zondag 6 maart spelen we een 
spetterend bosspel. We verzamelen deze 
keer aan de Finse looppiste om 14uur. De 
jonkies mogen om 17uur weer opgehaald 
worden aan de Finse looppiste. 

 
 
 
 
Op zondag 20 maart gaan we sport en spel spelen. Zorg 
ervoor dat je sportieve kleren draagt. We spreken terug af 
om 14 uur op de klj en om 17 uur mogen jullie naar huis.  
 
 
 
Zondag 3 april gaan we de straat op. Deze activiteit spelen we een stadsspel. 
Hopelijk kennen jullie de straten van Nevele goed vanbuiten, want deze kennis 
is zeer belangrijk!! We verzamelen om 14uur op de klj. Om 17uur mogen jullie 
weer huiswaarts keren. 
 

 
 
 17 april spelen we het ladderspel!! Trede per trede 
zullen jullie elkaar moeten verslaan om aan de top te 
komen. We verzamelen op de klj om 14uur. Om 17uur  
mogen jullie terug naar huis. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OUD 
 

Een nieuw jaar en deze keer zonder corona… Of nee toch niet. Maar dit zal ons natuurlijk niet 

tegenhouden! We zijn met meer dan genoeg om er een schitterend 2e semester van te maken!  

 
Op vrijdag 21 januari mogen jullie jullie kookkunsten bovenhalen. 

Pikant of toch liever zoet? Wij zijn alsinds al benieuwd naar de 

heerlijke gerechten! We verwelkomen jullie graag in ons 

restaurant of eerder ons KLJ-lokaal…  

 

 

Normaal gezien moet je voor deze gelegenheid uw mooiste outfit 

aandoen, maar omdat wij graag averechts doen, vragen we jullie 

om je marginaalste kledij aan te trekken! Bereid jullie voor op de 

duurste avond van jullie leven… New kids is het thema voor 

vrijdag 4 februari. Opnieuw op de KLJ zelf! 

 

 

 

Vrijdag 18 februari, après-ski! Ski kledij is een must, maar als 

Aus Tiroler is het natuurlijk minstens even leuk!  

 

 

 

 

Van zondagavond 20 februari tot en met zaterdagochtend 26 

februari is het leefweek! Tijdens deze week mogen jullie 

allemaal een volle week op de KLJ “leven”! Verdere info volgt 

via onze messengergroep. We komen ook langs voor een extra 

woordje uitleg aan de ouders. 

 

 

 

 

Op vrijdag 4 maart  is er GEEN activiteit omdat de leiding op 

planningsweekend is voor kamp en ouderavond! 

 

 

 

Van vrijdagavond 18 maart tot en met zondagmiddag 20 maart 

gaan we op weekend! De locatie en alle verdere info gaan we 

meedelen wanneer het bijna zover is.  

 



 

 

Op vrijdagavond 1 april verwachten we jullie op de KLJ (geen grap). De 

datum is veelbelovend dus onze activiteit, zoals altijd, ook! Lachen, 

gieren, brullen!  

 

 

In de paasvakantie zullen we repeteren voor ouderavond. Wij verwachten van iedereen je 

beste acteer- en danstalenten! De data voor de repetities zullen nog worden meegedeeld, 

ouderavond zelf is op vrijdag 15 april!  

 

 

Indien jullie vragen hebben, kunnen jullie ons altijd contacteren via de 

messengergroep! 

Groetjes leiding oud! 

 


