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Kalender mei

Mei
2/5
7/5
14/5
16/5
21/5
28/5
30/5

2

-10 & -12
-16 Meisjes
+16 Activiteit
-10 & -12
-16 Jongens
-16 Meisjes
-10 & -12

4/6
11/6
13/6
18/6
25/6
27/6

+16 Activiteit
-16 Jongens
-10 & -12
-16 Meisjes
+16 Activiteit
-10 & -12

Kalender juni

Juni
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Inleiding

Hey allerliefste leden!!

Het is al mei en dat wil zeggen dat het bijna zomer
is, joepieeee!!
De leiding is al heel druk bezig met de
voorbereidingen van het kamp en we kunnen al
zeggen dat het supermega leuk wordt!!!
Deze maand staat er weer een maand vol
activiteiten voor jullie klaar!
Wij hebben er al veel zin, hopelijk jullie ook

Lieve groetjes,
Het Bellemanteam xxx
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Ben je klaar om met tijgers te vechten en slangen te
zien dansen? Rij dan zeker mee met onze safari jeep!
We zullen opstappen aan het KLJ- lokaal op 2 mei. De
jeep vertrekt om 10 uur, dus wees op tijd!

-10 Activiteit

Liefste -10’ers

PS: vergeet je KLJ-sjaaltje niet!
Tot dan!!!

5

-12 Activiteit

Woepsieeeeeeeee,
We zitten met een GROOT probleem!!
Uit enthousiasme voor onze superleuke paasactiviteit zijn we nog een andere belangrijke
feestdag vergeten.
Jullie favoriete leidster Nina is namelijk de dag voor
Pasen 17 jaar geworden
Dit kunnen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten
gaan en moeten we dus nog zeker uitgebreid
vieren!!
Daarom willen wij graag samen met onze creatieve
leden een topfeest geven voor Nina.
Willen jullie meehelpen met het beste feestcomité
van Tielen en omstreken?
Kom dan maar langs op 2 mei!
Groetjes, de -12 leiding!
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-16 Meisjes

Ambiance makers
Ben jij iemand dat altijd paraat staat voor een avondje
plezier met vriendinnen? Ga jij geen enkel avontuur uit de
weg?
Dan ben jij degene die wij zoeken voor onze enige echte 16 meisjes activiteit!

Waar? KLJ lokaal
Wanneer? Op 7 mei 2021
Welk uur? Van 19:00u tot 21:30u
Ps: Vergeet zeker je mondmasker en KLJ sjaaltje niet!
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Kleurplaat

Zondag 9 mei is het Moedertjesdag dus zet jullie mama maar
eens in de bloemetjes met deze mooie kleurplaat!
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+16 Activiteit

HET IS ZO VER !!!
Jullie hebben er lang op moeten wachten
maar deze maand is het zo ver!
Een nieuwe +16 activiteit!!!
Wij kijken er alvast enorm naar uit!

Waar, wanneer, hoe en wat zullen we jullie
allemaal nog laten weten via onze
Facebook groep
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-10 Activiteit

Wie zijn jullie grootste tv-helden? Maar wat als
1 van deze helden vermoord wordt? En wie
heeft het dan gedaan? En hoe heeft die dat
gedaan?
Kom het ontdekken op onze spannende
activiteit!

Waar? KLJ-lokaal
Meebrengen? KLJ-sjaaltje
Wanneer? zondag 16 mei
Waduur? 10.00u tot 12.30u
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Wij hebben deze vreemde boodschap
gevonden in een vieze, vuile enveloppe. Kan jij
deze code ontcijferen?

-12 Activiteit

Beste -12ers,

Dan gaan we samen op avontuur
tijdens de -12 activiteit!

Waar? KLJ-lokaal
Wat meebrengen? KLJ-sjaaltje
Wanneer? zondag 16 mei
Waduur? 14.00u tot 16.30u
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-16 Jongens

Jow boys!
Als een van de laatste voorbereidingen op kamp
gaan we een mini-hoogtestage organiseren. Dit
doen we om jullie klaar te stomen voor de
fietstocht naar de kamplocatie! En wie weet
ontdekken we ineens de nieuwe Wout Van Aert!

Waar? KLJ-lokaal
Wat meebrengen? KLJ-sjaaltje en racemachien
Wanneer? Vrijdag 21 mei
Waduur? 19u
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Beantwoord deze vraagjes en dan kom je er
snel achter!
Grootste talent:

Lievelingseten:
a) Pasta scampi met prei en currysausje
b) Kaasschotel
c) Alles met pasta
Droomjob:

a) Klappen met 1 hand
b) Het alfabet achterstevoren zeggen
c) Overal iets positief in zien

a) Forensisch laborant
b) Klinisch orthopedagoog
c) Leraar

Welke leiding ben jij?

Welke leiding ben
jij?
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Welke leiding ben jij?

Welke leiding ben
ik nu?
Awel, dat vind je hier;

Als je het vaakste A hebt
geantwoord dan ben jij Julie!

Als je het vaakste B hebt
geantwoord dan ben jij
Aranka!

Als je het vaakste C hebt
geantwoord dan ben jij
Jakke!
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-16 Meisjes

SOS leiding Florien is kwijt!!

Tijdens een vakantietripje met de leiding is
Florien weeral verloren gelopen, komen jullie
ons helpen zoeken?

Waar: KLJ lokaal
Wanneer: 28 mei
Meebrengen: KLJ – sjaaltje en mondmasker
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-10 Activiteit

De zomer is al bijna in zicht en dat betekent
natuurlijk…
Waterbalonnengevecht!!

Leider Vincent is al 3 jaar lang wereldkampioen
waterballon werpen en dat vinden we toch wel wat
te lang
Komen jullie helpen Vincent van zijn troon te stoten?
Waar? KLJ-lokaal
Meebrengen? KLJ-sjaaltje
Wanneer? zondag 30 mei
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-12 Activiteit

Hey allerliefst leden van het land!
Jullie leiding heeft jullie hulp nodig! Een tijdje
geleden is leider Seppe vertrokken op tocht in de
dichte jungle van de Hoge Rielen en hij is tot op de
dag van vandaag nog niet teruggekeerd…

Komen jullie samen met ons het mysterie van de
verdwenen Seppe oplossen? Tot dan!
Waar? KLJ-lokaal
Meebrengen? KLJ-sjaaltje
Wanneer? zondag 30 mei om 14u
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Jarigen

Gefeliciteerd aan alle jarigen van mei!! Maak er een
leuke dag van en geniet ervan
Dikke kussen van het Bellemanteam xxx
Aline Roes
Amy De Strycker
Arthur Geenen
Bas Matthé
Daan Ceelen
Daan Vissers
Fien Wouters
Jarne Eelen
Jasper Exelmans
Jetse Van Bouwel
Jonas Vandevennne
Joni Peeters
Kobe Pauwels
Lyse Van Looy
Nore Bosteels
Raf Van Gorp
Rick Dedapper
Roan Van Loon
Rube Willems
Seppe Vercammen
Siebe Hermans
Simon Van De Vloet
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11/05/2008
14/05/2004
25/05/2012
31/05/2011
3/05/2012
26/05/2000
9/05/2012
29/05/1997
31/05/1992
4/05/1996
25/05/2001
23/05/2009
10/05/2005
31/05/2011
7/05/2011
11/05/1993
14/05/2001
24/05/2009
9/05/2012
26/05/2005
28/05/2004
3/05/2012

