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Kalender september

September
5/9
10/9
10/9
17/9
18/9
19/9
24/9
26/9
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-10 & -12
-16 Meisjes
-16 Jongens
+16 Activiteit
Inschrijvingsdag
-10 & -12
+16 Ouderactiviteit
-10 & -12 & -16 Meisjes &
Jongens Ouderactiviteit
+ Inschrijvingsdag

1/10
3/10
15/10
17/10
23/10
29/10
31/10

-16 Jongens
-10 & -12
-16 Meisjes
-10 & -12

Kalender oktober

Oktober

DRINK THE WORLD AROUND

-16 Jongens
-10 & -12
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Inleiding

Hallo’kes allemaal!!!
Het is weer september en dat wil zeggen dat
de vakantie erop zit
Maar ook dat we eindelijk opnieuw naar de
KLJ kunnen, joepieee!!
De leiding heeft zijn best al gedaan en het ziet
ernaar uit dat dit een SUPER KLJ-jaar wordt!
Wij hebben er al superveel zin in, jullie
hopelijk ook
XXX
Het Bellemanteam
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Dag leden en ouders!!

Inschrijven & ouderactiviteit

Inschrijvingsdagen & ouderactiviteiten

Zoals elk jaar kunnen jullie jezelf of je kinderen begin
september inschrijven. Dit jaar vinden de
inschrijvingsdagen plaats op zaterdag 18 en zondag 26
september, telkens van 9u – 12u en van 13u - 16u.
Het inschrijvingsgeld bedraagt €25 voor het eerste kind
en €15 voor elk volgend kind.
En dit jaar hebben we iets nieuws in petto … We
organiseren geen oudernamiddag, maar wel
ouderactiviteiten! Zo kunnen de mama’s en papa’s
eens kijken hoe het eraan toe gaat op zo’n KLJactiviteit. Inschrijven kan door een mailtje te sturen
met de naam van het lid, hoeveel personen er
meekomen en welke groep je zit naar
arankavde@hotmail.com. Je kan je t.e.m. 21/9
inschrijven.

▪ +16: Vrijdag 24/9 van 19u30 tot 22u
▪ -10 &-16 Meisjes: Zondag 26/9 van 10u tot 12u30
▪ -12 & -16 Jongens: Zondag 26/9 van 14u tot 16u30
Hopelijk zien we jullie daar!
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-16 Jongens

Welkom nieuwe -16 jongens leden!
Nu jullie in schoonheid hebben kunnen afsluiten op -12 kamp
is het tijd voor iets nieuws.
Heb je zin om af en toe is te ravotten? Ben jij die meisjes ook
zo beu? Wil je eindelijk is grappige leiding hebben? Dan is de 16 jongens iets voor jou! Kom zeker eens kijken op onze
eerste knal activiteit! Wil je niet alleen komen? Neem dan
een paar vriendjes mee x

Voor de huidige -16 boys, ge weet het wel x

Waar? KLJ-lokaal
Meebrengen? KLJ-sjaaltje en fiets!
Wanneer? Vrijdag 10/9 om 19u
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-10 Activiteit

• Wajow, hebde het al gehoord?
➢Neeje, wa?
• Die van 2013 mogen al naar de klj komen!
➢Huh? Die zijn toch veel te jong?
• Nee, die mogen vanaf nu ook komen naar de
-10.
➢Chill, ik ben benieuwd om ze te leren
kennen! En om ons jaar van 2012 terug te
zien ook natuurlijk!

Waar? KLJ-lokaal
Meebrengen? KLJ-sjaaltje
Wanneer? zondag 5/9
Wa uur? 10u – 12u30
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-12 Activiteit

AAAAAAAAHSIMBADJAAAAAAAAAAA!
Oke, nu ik jullie onverdeelde aandacht heb, heb ik een
superbelangrijke mededeling te maken: HET NIEUWE KLJJAAR GAAT WEER VAN START!
Jaja, je hoort het goed, we vliegen er weer in en meteen
met een knalacitviteit van formaat! En nog belangrijker,
dan komen jullie te weten wie de mysterieuze nieuwe
leiding is…

Waar?
➢ KLJ-lokaal

Meebrengen?
➢ KLJ-sjaaltje en goed humeur

Wanneer?

➢ zondag 5/9 van 14u tot 16u30
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-16 Meisjes

Is het een vliegtuig is het een vogel nee dat iiiiiis
het niet het is meeeeeeega Line die je als mega
enthousiaste nieuwe leiding op onze eerste – 16
meisjes activiteit ziet!!

Zin om mega Line beter te leren kennen en jullie
allerliefste leiding nog eens terug te zien? Kom
dan zeker naar de eerste mega -16 meisjes
activiteit!!
Wanneer: 10 september 19:00
Waar: KLJ lokaal
Meebrengen: Sjaaltje en al jullie enthousiasme
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+16 Activiteit
voorwoord

16 START ACTIVITEIT

Kom op 17 September ontdekken wie jullie nieuwe leiding is
Groetjes het +16 team

WAAR? KLJ Lokaal
MEEBRENGEN? Fiets , centjes & KLJ-SJAALTJE
WANNEER? 17/9 OM 19U30

10

-10 Activiteit

Heel de zomervakantie lang is Tielen getroffen door de
belleketrekbende.
Een groep bandieten die in de nacht aan je deur komen
aanbellen.
Komen jullie helpen deze bende op te sluiten in de cel?

11

-12 Activiteit

Spiegeltje spiegeltje aan de wand, wie is de
beste leiding van het land?
Awel, dat willen wij ook graag weten. En daar
gaan we deze activiteit achter komen door
verschillende spelletjes en wedstrijdjes te doen.
Hopelijk komen jullie allemaal je favoriete
leiding helpen!

Waar?
➢ KLJ-lokaal

Meebrengen?
➢ KLJ-sjaaltje en goed weer

Wanneer?

➢ zondag 19/9 van 14u tot 16u30
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+16 Ouderactiviteit

BRING YOUR PARENT TO THE KLJ
ACTIVITEIT

Oh no, shit is about to go down.
We gaan een KLJ activiteit doen met onze ouders, dan
kunnen ze eens zien wat wij allemaal doen.
En hoe een engeltjes wij zijn! ;)
Dus zet de 24ste je mooiste glimlach op en doe je
engelenvleugels aan, dan gaan we boiten. ☺

WAAR? KLJ Lokaal
MEEBRENGEN? 1 OF 2 OUDERS & KLJ-SJAALTJE
WANNEER? 24/9 OM 19U30
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-16 Meisjes Ouderactiviteit

Hey girlsss, mama en papa!
Op 26 september organiseren we met de -16 meisjes
een oudervoormiddag ☺
Joepieeeeee
Maar wat wil dit nu zeggen?
Het is niet zo moeilijk hoor, je mag je mama en papa
gewoon meenemen naar deze super toffe activiteit!!!
Wat we nu precies gaan doen verklappen we nog niet
dus de boodschap is ZEKER KOMEN!

Om hoe laat? 10:00u tot 12:30
Waar? KLJ lokaal
Meebrengen? Mama en papa
Dikke kussen xxxxxxxxxxxx
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Op 26 september organiseren we met de -16 jongens een
oudernamiddag. Dit wil zeggen dat je je papa en/of mama
mag meenemen naar de activiteit.
Kom dus zeker naar de activiteit want het wordt weer een
knaller van formaat!!

-16 Jongens Ouderactiviteit

Jow boys, papa’s en mama’s

Waar? KLJ-lokaal
Meebrengen? KLJ-sjaaltje en ouders!
Wanneer? Zaterdag 25/09 om 14 uur
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-10 Ouderactiviteit

Beste leden en ouders,
Het is na een jaartje uitstel weer eindelijk zover voor onze
superleuke, fantastische ouderactiviteit waar jullie kennis
kunnen maken met een van onze activiteiten en de leiding.
Dat gaan we doen door ouders en nieuwe leden het te laten
opnemen tegen elkaar in The Battle of The Generations wat
zal uitmaken wie nu echt de snelste, slimste en sterkste
generatie is. Daarna is er nog ruim de tijd om wat te
nagenieten van de activiteit met een hapje en een drankje.
CU there!!

Waar? Aan het KLJ-lokaal
Wanneer? 26 september om 10u tot 12u30
Meebrengen? KLJ-sjaaltje, goed humeur en veel moed voor
de strijd
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Het is weer tijd voor de ouderactiviteit
. Dat
betekent dat jullie op 26 september jullie mama en
papa mogen meenemen naar de activiteit. Dan zullen
we is laten zien hoe het er in de -12 aan toegaat
.

-12 Ouderactiviteit

Dag vriendjes en vriendinnetjes van de -12!

Op deze manier kunnen jullie ouders kennismaken met
de leiding en een van onze activiteiten.
Na de activiteit is er nog tijd om na te genieten met een
drankje en foto’s van onze -12 kids van de activiteiten
en vanop kamp.
See you there!

Waar? KLJ-lokaal
Wanneer? 26 september
2021
Hoelaat? 14 uur-16.30 uur
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Jarigen

Een dikke proficiat aan alle jarigen van
september, geniet ervan!! XXX
Alanis Marien
Arwen Van Den Ende
Bente Segers
Elien Oomen
Jill Lenaerts
Kato Janssens
Lili Wouters
Mano Vannueten
Mein Gevers
Mia Leys
Mirthe Fleerackers
Myrthe Op De Beeck
Nina Bauters
Quinten Renders
Sofie Van De Korput
Too Gevers
Ward Buellens
Yana Haemhouts
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3/09/1996
17/09/2010
4/09/2008
6/09/1995
4/09/2012
4/09/2009
15/09/2011
13/09/2011
8/09/2003
5/09/2012
13/09/2010
8/09/2005
27/09/2012
5/09/2003
1/09/2006
1/09/2000
30/09/2005
25/09/2011

