
In dit boekje vinden jullie wat info over de activiteiten tot het einde van 
het jaar.  

Neem alvast een kijkje om te weten wat wij voor jullie allemaal in petto 
hebben!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAMP -8 en -10 :   04/07 – 09/07 

KAMP -12:   04/07 – 11/07  

KAMP Jong:  04/07 – 14/07 

KAMP Oud:   VOORKAMP* – 14/07 

*Dit wordt nog gecommuniceerd door leiding OUD 

(Dit hangt natuurlijk nog allemaal af van hoe de maatregelen zijn op dat moment) 

 



Heeey lieve -8’tjes! 
Hier vinden jullie het laatste deel van het boekje. Maar niet getreurd… We hebben nog mega toffe 
activiteiten voor jullie in petto en daarna gaan we natuurlijk op KAMP, waar we zo lang naar uitgekeken 
hebben! Wegens omstandigheden is er een kleine aanpassing gebeurd, de activiteiten van de ‘-8’ gaan NA 
de paasvakantie door op ZATERDAGmiddag. Kort samengevat: volgende activiteit op zondag 11 april, 
daarna om de 2 weken op zaterdag van 14h-17h op de KLJ (tenzij ander vermeld). Hebben jullie er zin in? 
Wij zeker wel  

 

Groetjes Bregje, Kiara, Jules &Josephine 

 
 

 
 
 
 
 

Dames & heren welkom in Nevele                                                                

Op ZATERDAG 24/04 spelen we een stadsspel! Dit betekent 
dat we zoals gewoonlijk afspreken op de KLJ  om 14h. Dan 
gaan we samen een spel spelen in Nevele. Om 17h zullen 
jullie kapoenen terug op de KLJ zijn om opgehaald te worden. 

 

 

Vies klein varkentje je moet in bad 

Willen jullie jullie eens goed uitleven en samen ravotten met ons? 
Dan is deze activiteit zeker de moeite waard want op ZATERDAG 
08/05 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.) 

 

 

Alle eendjes zwemmen in het water  

Hou je ook van een beetje verfrissing in dit warme weer? 
Op ZATERDAG 22/05 zullen we veel waterpret beleven 
tussen 14h en 17h want dan spelen we verschillende 
waterspelletjes. Wij verwachten jullie op de KLJ 

 



 

Hey hey -10’ers! 

Nu het zonnetje wat meer schijnt, is het dubbel zo leuk om buiten te ravotten op de KLJ! De 
activiteiten van de ‘-10’ gaan wegens omstandigheden NA de paasvakantie terug door op 
ZONDAGmiddag.  

 

ZONDAGmiddag 25 april:  Knor? Tok? Meih? Moe?   

Heb je veel huisdieren of ben je ook zo een 
dierenliefhebber? Kom dan op ZONDAGmiddag 25 april 
naar ons KLJ-lokaal van 14:00 – 17:00! Wij verwachten 
jullie!   

 

 

ZONDAGmiddag 9 mei:  Zie jij je mama ook zo 
graag? 

Morgen is het Moederdag! Hebben jullie al een 
cadeau? Zo niet, kom dan op ZONDAGmiddag 9 
mei naar ons KLJ-lokaal van 14:00 – 17:00! 

 

 

ZONDAGmiddag 23 mei:  Spitter spetter spat, ben jij ook zo 
een waterrat? 

Ja man! Zo warm dat het is! Hebben jullie zin om wat 
waterspelletjes te spelen om wat af te koelen? Kom dan op 
ZONDAGmiddag 23 mei naar ons KLJ-lokaal van 14:00 – 
17:00! 

 

Jullie kunnen ons altijd contacteren via verstraete.victor@gmail.com;  of 0491.02.44.89. Voor 
algemene info kunnen jullie een mail sturen naar info@kljnevele.be;  of kijk op onze website! 

  



Hallo -12’ers! 
 

Wat een jaar, wat een jaar… De één-hobbyregel zorgt voor een magere opkomst op onze 
activiteiten. We hopen dat jullie de KLJ-feeling niet vergeten en allemaal zonder zorgen kunnen 
meegaan op een ongetwijfeld fantastisch kamp!  

De activiteit wordt aangepast naargelang de ledenopkomst. Zorg dus zeker dat er tijdig wordt 
ingeschreven via de inschrijvingstool. (Klik hier) 

 

Zaterdag 17 april gaan we terug van start na de paaspauze.  

‘Wie zoekt die vindt’ is de levenswijsheid dat de leiding jullie dan 
zal bijbrengen.  
We verwachten jullie om 14u op de KLJ (als er minder dan 10 zijn 
ingeschreven) en om 17u mogen jullie terug opgehaald worden.  

 

 

Er was normaal een uitstap naar de zee gepland. Door de 
omstandigheden willen het risico niet nemen dus brengen we de zee 
naar de KLJ (dat rijmt!).  

Zee je mee op zaterdag 1 mei? Hopelijk schijnt de zon een beetje. We 
zullen meeuwgeluiden laten afspelen en wat zand tussen de tenen 
strooien zodat jullie toch een beetje een zee gevoel krijgen! 

 

 

Tijdens dit strategisch spel op zaterdag 15 mei worden jullie 
onderzoeksvaardigheden op de proef gesteld. Wat er heeft een 
moord in het sprookjesbos plaatsgevonden. Aan jullie de taak om 
deze moord op te lossen. De inspecteurs worden om 14u aan de KLJ 
(kan nog wijzigen via Instagram) verwacht en mogen om 17u weer 
afgehaald worden. 

 

Wie wordt er nat, natter, natst of nog natter? Onze laatste keer op de KLJ voor 
dit jaar sluiten we af met een heuse wateractiviteit! Kom gerust met handdoekje 
op zak op zaterdag 29 mei naar de KLJ lokalen op ons vast uur (hopelijk weet je 
het al ondertussen  ) 

 

Bij vragen kunnen jullie terecht bij Daan! (0499 24 44 55) 



Hey jonkies! 

De KLJ is begin februari open gemogen en sindsdien hebben we nog maar 4 leden gezien. Hoe 
meer zielen hoe meer vreugd zeggen we hier altijd, dus wij hopen alvast op meer inschrijvingen 
voor onze 5 laatste activiteiten. 

 

Belangrijke informatie! 

1-hobbyregel: Dit is niet verplicht, wel sterk aangeraden! Deze regel houdt in dat kinderen 
slechts naar 1 hobby mogen gaan. Als je kiest voor de KLJ, super. Kies je voor een andere hobby, 
dan vragen we jullie om niet naar de activiteiten te komen. 

Als je wil komen naar de activiteit, moet je je inschrijven (meer info op onze KLJ-pagina). Als er 
meer dan 10 leden zijn ingeschreven, zullen er 2 groepen zijn. De eerste is om 13:30-15:30, de 
tweede is om 16:00-18:00. Als er 10 of minder leden ingeschreven zijn, zal het om 14:00-17:00 zijn. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FReLcaC3S1k 

Aangezien de estafette-activiteit de vorige keer niet kon 
doorgaan doordat jullie vollop in de examens zaten, hebben 
we besloten om het te verplaatsen naar vandaag. Wie zich 
wil voorbereiden kan de prestatie van Olivia Borlee, Hanna 
Mariën, Elodie Ouedraogo en Kim Gevaert nog eens 
bekijken met bovenstaande link. De activiteit vindt plaats 
op het    domein van de KLJ op 18 april. 

 

    

https://www.youtube.com/watch?v=8YGlzSl6cxU 

Ook onze geplande pies quiche quiz is niet kunnen 
doorgaan, maar niet getreurd, dit halen we in!    Wie al wil 
wennen aan het (superirritante) Kahoot deuntje, kan eens 
op bovenstaande link klikken. De activiteit vindt plaats op 
het domein van de KLJ op 2 mei. 

 

 

 



https://www.youtube.com/watch?v=6ZCkKn9TDgk 

Water, water, water en de rest komt later! Vandaag beleven 
we superveel waterpret met onze leukste waterspelletjes. 
Vergeet geen kleren aan te doen die nat mogen worden! Wie 
nu al eens verfrissing nodig heeft, kan eens bovenstaande link 
bekijken. De activiteit vindt plaats op het domein van de KLJ op 
16 mei. 

 

 

 

De Brielmeersen! 

Op zondag 30 mei, staat er een activiteit in de Brielmeersen 
gepland! Dit is nog onder voorbehoud.  

We laten jullie zeker op tijd iets weten! 

 

 

 

 

 

  



Hey OUD! 

Het is me toch al weer een jaar! Gelukkig worden de activiteiten door de maatregelen besproken in de Messenger 
groep van het oud! Dit is een groep met alle leden en leiding van het oud. Zit je nog niet in de groep? Stuur dan een 
berichtje naar Yorben of vraag aan iemand om je toe te voegen! 

 

Groetjes  

Leiding oud 

(Laura, Quinten, Thibo en Yorben) 

 


