
Beste lezers, mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, broers, 
zussen, … maar vooral lieve KLJ leden! 

 
Zijn jullie klaar voor een nieuw werkjaar van de 

KLJ? 
Wij alvast wel! 

 
In dit boekje kunnen jullie alles terugvinden over de dol 

gekke activiteiten die we hebben voorbereid. Hierin 
staan alle activiteiten tot en met december 

beschreven.  
Een update daarvan kunnen jullie in 

januari verwachten 

  



Allerliefste -8tjes 
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:  
 
                 Emile: 0495357832      Elias: 0470261741 

 
 
 
 

  

 Jules: 0471222336 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
Luka: 0473459257  Victor: 0491024489 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dag lieve vriendjes allemaal! 
Wil jij nieuwe vriendjes leren kennen? Plezier maken? Dan zijn jullie allemaal 
welkom op onze kennismakingsdag op 30/09 vanaf 14h tot 17h in het KLJ-
lokaal! Hier maak je kennis met de leiding en misschien wel tal van andere 
verrassingen! Tot dan!  
 

                           Friendshipsday 

 14/10 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. 
 
 

 
Halloween voor de kleinsten 

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 zondag 28 oktober @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!! 
 

   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 tegen een stootje kan. 
Jullie worden verwacht op zondag 11 november om 14u aan de finse 
looppiste tot 17u. 
Tot dan!! 
 
 
 

 
 
 
Daag je vriendjes uit! 

Heb je zin in ons fantastisch ladderspel? Vergeet dan zeker niet langs de KLJ te 
passeren. Daag je vriendjes uit om aan de hand van opdrachten aan de top van de 
ladder te geraken. Deze activiteit zal doorgaan op 25/11 om 14h-17h. 
 
 
  



 
Tuuuut… Hoor ik daar de stoomboot? 

 Wij hebben ervoor gezorgd dat sinterklaas komt op de KLJ op 
9/12 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? Jaa je hoort het goed. Ben je klaar voor onze 
superleuke kerstmisactiviteit? Jullie worden allemaal verwacht op zondag 23 
december van 14h tot 17h op de KLJ van Nevele. 
Hopelijk tot dan ! 

 
  



Hip hoi, -10’ers!!  
 
Eindelijk is het daar, een nieuw jaar vol supertoffe 
activiteiten! 
Hieronder vinden jullie alle activiteiten tot en met 
december. Elke activiteit start om 14u en is gedaan 
om 17u en vindt plaats op ons lokaal tenzij anders 
vermeld. 
 

30 september HERE WE GO! We starten met een leuke 
kennismakingsactiviteit zodat jullie elkaar en jullie leiding 
vanbinnen en vanbuiten leren kennen. 
 

 
Op 14 oktober is het tijd voor F.R.I.E.N.D.S! 
Vandaag zijn al jullie vriendjes en vriendinnetjes 
ook welkom om samen met ons te komen spelen. 
Ken je nog iemand die niet in de KLJ zit, dan is dit 
het ideale moment om ze voor te stellen aan onze 

fantastische jeugdbeweging! 
 
Op 28 oktober is het tijd voor SCARY TERRY, een super 
enge halloweenactiviteit. Een dag vol griezelen maar 
vooral veel plezier! Wie is er stoer genoeg en durft naar 
deze activiteit komen? Wij hopen alvast op iedereen! 
 

11 november we will WALK ON WATER. Op deze 
dag gaan we allemaal samen een dag vol waterpret 
beleven in ons ons favoriete zwembad, 
Rozebroeken (Victor Braeckmanlaan 180, 9040 
Gent) in Gent. Vergeet zeker niet jullie zwemkledij 
en wat centjes mee te nemen. Jullie worden om 

14u verwacht aan het zwembad.   
 
25 november is het dan weer tijd voor CABIN IN THE 
WOODS, een super actief en avontuurlijk bosspel 
waarin jullie je volledig gaan kunnen uitleven om moe 
maar voldaan naar huis te gaan. De leiding laat nog 
voor de activiteit weten welk bos precies geschikt is 
voor ons spel en dus waar we jullie zullen verwachten! 
 
 
 
 
 



9 december. De sint heeft ons belooft om nog even in het land te blijven voor 
ons STOOMBOOT UIT SPANJE-spel. Hopelijk heeft hij nog wat lekkers over en 
steekt zwarte piet niemand in zijn zak! Jullie zijn toch flink geweest dit jaar?? 
 
 
23 december, de sint is nog maar uit het land en daar 
komt onze andere kindervriend al. RUDOLF en zijn baasje, 
de kerstman, komen op ons lokaal om een supertof spel 
te spelen. 
 
 
Ziezo, dit is de kalender tot en met december. Wij zijn er alvast klaar voor, 
hopelijk jullie ook!  
Groetjes van jullie lieve leiding Lisa, Joeri, Tom en Miro! 
 
 

  
 

Lisa        Joeri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tom       Miro 

 



Heeeeey kids van de -12 
We hebben er lang naar uitgekeken maar het is nu eindelijk weer zover. Het nieuwe KLJ jaar 
staat voor de deur. De nieuwe leiding kan alvast niet wachten. We zullen er samen een 
topjaar van maken. Groetjes Yorben, Laura, Emile en Stijn. Tot op de volgende activiteit! 
 
 
Gewoon Gaan 
Zoals deze pinguïns graag in groep leven, willen wij dat ook doen. Dit om 
elkaar beter te leren kennen. De felbegeerde Startactiviteit komt eraan! Op 
de startactiviteit is het leuk dat jullie een vriendje of vriendinnetje 
meenemen. We zien elkaar dus op zondag 7 oktober om 14 uur om er een 
leuke activiteit van te maken.  
 

 
Hallo of ween? 
Of je deze super enge activiteit zult overleven weten we niet. Maar er zal 
wel een klein feestje zijn na de helse tocht. Wees erbij als je durft op 
zondag 21 oktober om 14 uur. Oh ja vergeet ook je super stoere 
verkleedkledij niet. Deze activiteit is gedaan om 17 uur.  
 
 

 
Dikke party in het kabouterbos 
Of het een echt feestje in het bos wordt weten we nog niet. 
Je bent alvast zeker welkom in het partybos. Afspraak op 
zondag 4 november om 14 uur op de Finse looppiste . So be 
there!!!  
 

 
Maatjes of rivaaltjes? 
Op zondag 18 november om 14 uur zal je verschillende 
vragen voorgeschoteld krijgen. Wie zijn je echte vrienden? 
Wie zijn je vijanden? Al deze vragen zullen een antwoord 
krijgen op deze vriendjesactiviteit. Allen welkom op de KLJ en 
vergeet ook geen vriendje mee te nemen. 
 
 
Buiten sMIJTER 

O ja de goed heilig man is weer eens in ons land. Maar zijn jullie wel braaf 
geweest dit jaar? Om dit te kunnen bewijzen zullen jullie eerst enkele 
proeven moeten doorstaan. Bewijs jezelf en kom op zondag 2 december om 
14 uur op de KLJ. 
 
 

KLJ ON ICE 
Als je dacht dat sporten saai was heb je nog nooit eens gesport met de 
KLJ. Daarom halen wij op zondag 16 december onze schaatsen uit de 
kast. Hopelijk ben je het niet verleert! Je wordt verwacht aan de 
Kristallijn om 14 uur.  
 
 

 



 
Good Year 
Op Zondag 30 december maken we er weer een 
leuk feestje van! Aangezien er weer een nieuw 
jaartje aankomt moeten we daarop proosten. We 
zullen dit doen om 14 uur op de KLJ dus wees 
erbij!  
 
 
 
 
 
Emile     Laura    Yorben   Stijn  

 
  



Hellowww Jongkies 
Zijn jullie klaar om er weer volledig in te vliegen???                       

De leiding alvast wel!!! Er staan weer talloze gevarieerde activiteiten 

op jullie te wachten! We houden jullie ook graag nog meer op de 

hoogte in onze facebookgroep van het Jong. Zo krijgen jullie elke 

week een reminder van de activiteit die zal plaatsvinden. 

 
 

 

Beginnen doen we op zondag 7 oktober waar we elkaar 
na een lange tijd zullen terug zien. ‘Kenne kik ui van 
ergens?’ zal de vraag zijn die veel zal gesteld 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!!!  
 
 
 
 

De meest duistere periode van het jaar laten we niet 
voorbijgaan op de KLJ! Want op zaterdag 20 oktober kleurt 
heel de KLJ zwart en grijs (en een beetje oranje). Want we 
spelen Allo in de He(me)l. Wie heeft geen schrik in het 
donker? Wie heeft er de meest knikkende knieën? We 
zoeken het die avond en ‘s nachts uit want de echte durvers 
mogen allemaal blijven slapen in onze lokalen. Vergeet dus 
zeker niet jullie slaapbenodigdheden (veldbed + slaapzak 
e.c.). We verwachten jullie met volle moed om 18u op de 

KLJ. De volgende ochtend om 10u mogen jullie dan weer huiswaarts keren. 
Diegenen die liever toch niet blijven slapen mogen na 3 uur griezelen al opgehaald 
worden om 21u.  
 
 
 

Beste Filmmakers in spé, 
 
Op zondag 4 november krijgen jullie een unieke kans om 
eens te proeven van het echte Hollywood. Jullie krijgen 
een workshop over het maken van een echte 
animatiefilm! Deze workshop zal verzorgd worden door 
een externe ervaringsdeskundige. Wees er dus zeker 
allemaal bij voor deze unieke activiteit. We spreken terug 
af op de KLJ op het vertrouwelijke uur (14u). Om 17u 
mogen de volwaardige Oscarwinnaars weer huiswaarts 
keren.  



 
Nu we allemaal op ons KLJ-ritme zijn gekomen is het tijd om eens een 
vriendje of een vriendinnetje mee te nemen naar de KLJ. We spelen op 
zondag 18 november ‘the friendzone’. 
Wat we daar mee bedoelen zullen jullie zelf moeten komen uitzoeken. Je 
wordt samen met je compagnie verwacht om 14u uur op de KLJ. Om 17u 
mogen jullie de KLJ verlaten met een nog grotere vriendschapsband.  
 
 
 
 

 
‘Kom van dat dak af!’ zal veel geroepen worden 
tijdens deze activiteit. Op zondag 2 december 
vieren we vervroegd de verjaardag van onze goed 
Heilig man. Jullie worden verwacht om 14u op de 
KLJ. En als jullie braaf zijn geweest dit jaar en dus 
niet in de zak zijn beland kunnen jullie om 17u de 
KLJ verlaten. Al dan niet met iets lekkers in de 
hand.  
 
 
 

 
 
 

Op zondag 16 december is het tijd voor een uitstapje. Wie krijgt er 
een ‘brainfreeze’? Want we gaan we het ijs van de Kristalijn 
uittesten. We spreken daarom af aan de Kristalijn te Gent om 14u. 
Om 17u mogen jullie met of zonder blauwe plekken daar weer 
afgehaald worden.  
 
 

 
Om 2018 af te sluiten komen we nog allemaal 
eens samen om mee te sleeën met de 
kerstman. Slee je mee? Kom dan om 14u naar onze KLJ 
lokalen op zondag 30 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 mogen 
jullie nog thuis genieten van de laatste dagen van 2018. 
 
 
 
 

 
 

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!!! 
PS: Hou zeker facebook en e-mail in de gaten 

Femme, Mathis en Daan 



Oud 
Iiiiiiiiiieeeeeep oudjes, 

Jullie nieuwe leiding (en een ietwat oudere leider) is klaar voor een yolo crazy 

jaar! Het wordt een jaar vol speciallekes en zotte spellekes. We kunnen samen 

al uitkijken naar het weekend, fi:dh, leefweek en natuurlijk het kamp!! 

 

Op 5 oktober gaan we van start 

met Hey daar! Hoe gaat ie? 

Hiervoor zijn jullie allemaal welkom 

op ons lokaal om 20u. Na een 

avond vol teambuilding en 

vertrouwensspelletjes mogen jullie 

huiswaarts keren om 23u (of nog 

een beetje chillen aan onze toog natuurlijk!). 

 

14 dagen later gaan we al voor een specialleke want we spelen Fruit ninja. 

Hiervoor worden jullie ook op ons lokaal verwacht om 20u, maar we gaan ons 

dan omtoveren tot echte ninjas die alles kunnen met fruit. Na kaching, 

kachang en kachoeng mogen jullie weer naar huis om 23u. (of nagenieten 

van het fruit!) 

 

 

 

 

 

 

 

 



BRRRRRRRRRRRR 2 november, ….. 

HALLOWEEEEEN. Op deze dag gaan we 

sudderen en beven tijdens oei ik plas in mijn 

broek. Jullie zijn allemaal welkom vanaf 20u op 

ons lokaal. Omdat we halloween ook ’s nachts 

willen beleven mag iedereen blijven slapen. Dus 

zaterdag 3 november mogen jullie om 11u 

huiswaarts keren.  

 

Ej copain alles cvakes? Bwaja kheb nogal een hongerke! Oke, geen 

probleem want op vrijdag 16 november om 20u is het Let’s get baked van 

de KLJ. Heel Nevele zal watertanden van de geur die ze bakken op de KLJ. 

Om 23u zal alles gebakken zijn om dan in het weekend te verkopen. Zo 

kunnen we nog spectaculairdere dingen doen (ookal lijkt dat niet mogelijk). 

Na het fantastisch kookwerk kunnen jullie allemaal jullie hoofden laten rusten 

en in jullie bed kruipen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawadde zo koud jong! Wat kunnen we nu doen? Ev Gicht aon is gepland  

op vrijdag 30 november. We gaan dan met onze dansbeentjes eens gaan 

schaatsen in de kristallijn. Jullie zijn welkom om 20u op ons lokaal, om 23u 

na een lange avond schaatsen mogen jullie huiswaarts keren. (Verdere info 

volgt in onze facebookgroep!) 

 



 

 

 

 

Ben je de examens al beu? Ook 

tijdens de examens zijn pauzes uiterst 

belangrijk! Even ontspannen is de 

boodschap!! En dit kan op de KLJ 

natuurlijk! 14 december zijn onze 

sinterboaze en waltepiet terug! 

Jullie zijn om 20u welkom op de KLJ. 

Na een avond genieten moeten jullie 

om 23u allemaal in jullie bed om de 

dag erna terug in de boeken te duiken 

en niet met de cadeautjes spelen van onze lieve Sint.  

 

28 december is het Jezus B-day party!! Klaar om zijn 

verjaardag feestelijk te vieren? Dan moet je op de KLJ 

zijn! Verdere informatie over deze activiteit komt op onze 

facebookgroep van het oud.  

 



Dit waren de activiteiten voor het eerste kwartaal. Bij deze geef ik jullie wel al 

belangrijke data mee! 

Greeeeetz, 

Mexi, Zoetje en Tigreee 

Belangrijke data: 

18-22 maart: LEEEEEEEEEFWEEK 

10-12 mei: Weekend 

Data voor Feest in Onzen Hof wordt nog bekend gemaakt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mexi 
    (Maxime) 

El Tigreee 
(Thibo) 
 
 

Zoetje 
(Zoë)



 


