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Welkom!
Beste ouders en lieve leden, het is jammer genoeg alweer tijd voor de laatste
Kakeljee van dit KLJ-jaar. Dat betekent natuurlijk ook dat ons super-mega-cool
kamp steeds dichterbij komt! In deze Kakeljee vind je informatie over wat je de
komende maanden te wachten staat!

Kampinfomoment
Hoe ziet een dag op kamp eruit? Wat moet er allemaal in die valies? Waar
wordt er geslapen op kamp? Voor dit soort vragen organiseren we op zondag
23 april een infomoment dat zal doorgaan bij de start van de activiteit om 14u.
Dit moment is vooral geschikt voor ouders van nieuwe leden maar iedereen is
natuurlijk welkom.

Tenten voor op kamp
Het voorkamp valt dit jaar in een weekend waardoor de leiding de tenten de
dag van vertrek niet kan ophalen in Nossegem. Daarom willen we polsen of er
enthousiaste ouders zijn die het zien zitten om op maandag 17 juli onze tenten
op te halen en naar de kampplaats te brengen. Tegen een beloning natuurlijk!
Voel je je geroepen om ons een handje te helpen? Neem dan gerust contact op
met hoofdleiding Arne (0498 35 89 31) of Pauline (0475 43 65 43) of stuur een
mailtje naar hoofdleiding@klj-nieuwrode.be. We zijn jullie alvast eeuwig
dankbaar!

Koekenverkoop
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we ook dit jaar weer een
koekenverkoop! Hierbij heeft u een uitgebreide keuze van wafeltjes tot
frangipane, uiteraard voor een schappelijke prijs. Iedereen is welkom om
een graantje mee te pikken van onze koeken.

Bestellen kan tot 23 april bij de leiding, via onze facebookpagina of via de
site https://www.klj-nieuwrode.be/koekenverkoop. Op 7 mei van 13:30u tot
17:30u kan u de overheerlijke koeken komen afhalen aan onze KLJ-lokalen
(Losting 47A).
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Joyvalle: Samen op kamp!
Melk is goed voor elk! En dan weten we bij KLJ ook. Daarom doen we ook dit
jaar weer mee aan de spaaractie van Joyvalle. Verzamel zoveel mogelijk
actieflapjes van jouw Joyvalle melk en breng ze mee naar de KLJ of steek ze in
onze brievenbus ten laatste op zondag 14 mei.
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Agenda
Om zeker niets te missen, kunnen de mama’s en de papa’s deze data best in hun
agenda noteren!

✎ Zondag 23 april

Kampinfomoment

✎ Zondag 23 april

Koekenverkoop

✎ Zondag 7 mei

Afhalen koeken

✎ Zondag 14 mei

Laatste KLJ van dit KLJ-jaar

✎ Donderdag 20 juli tot Zaterdag 29 juli

Kamp voor de Lippies, Jeties, Rabbits en Delta’s

✎ Maandag 24 juli tot Zaterdag 29 juli

Kamp voor de Kajotters en de Noenies
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Maandprogramma’s
Indien deze wijzigen, communiceren we dit zeker via mail en Facebook. Je kan
ze ook steeds raadplegen op onze website: www.klj-nieuwrode.be.

Kajotters

zo 02/04 Vandaag spelen we samen met de noenies!

za 08/04 Vandaag spelen we met iedereen samen het grote paasspel!

vr 14/04- we gaan op weekend! Da activiteit zondag gaat bijgevolg niet door!
za 15/04

zo 23/04 Vandaag gaan we koeken verkopen!

zo 30/04 Het is dit weekend geen KLJ, want de leiding is aan het helpen op
de Dragonrun.

Iedereen is welkom aan het Kasteel van Horst!

zo 08/05 os os os vandaag gaan we naar het bos

zo 15/05 party-time: haal je beste dansmoves maar boven! Vandaag houden
we een afscheidsfeestje.
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Noenies

zo 02/04 Vandaag spelen we samen met de Kajotters een superspel!

za 08/04 Vandaag spelen we het superdeluxe paasspel

zo 16/04 Wie wint de gouden medaille?

zo 23/04 Vandaag gaan we koeken verkopen!

zo 30/04 Het is dit weekend geen KLJ, want de leiding is aan het helpen op
de Dragonrun

Iedereen is welkom aan het Kasteel van Horst!

zo 07/05 Spets spets spat hopelijk wordt je niet te nat! (Doe kleren aan die
nat mogen worden)

zo 14/05 De laatste KLJ van het jaar, we maken er een feestje van!

Lippies

zo 02/04 -... . ... -.-. .... . .-. -- / . . -. / . ..

za 08/04 .... .- - / --. .-. --- - . / .--. .- .- ... ... .--. . .-..

vr 14/04- 24-uur met de Lippies! Meer info volgt.
za 15/04

zo 23/04 -.- --- . -.- . -. ...- . .-. -.- --- --- .--.

zo 30/04 Het is dit weekend geen KLJ, want de leiding is aan het helpen op
de Dragonrun

Iedereen is welkom aan het Kasteel van Horst!

zo 07/05 -... . ..- .-. ... ... .--. . .-..

zo 14/05 .-- .- - . .-. ... .--. . .-.. .-.. . - .--- . ...
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Jeties

zo 02/04 Casino

za 08/04 Het grote paasspel

zo 16/04 Pleinspelen

zo 23/04 koekenverkoop

zo 30/04 Het is dit weekend geen KLJ, want de leiding is aan het helpen op
de Dragonrun

Iedereen is welkom aan het Kasteel van Horst!

zo 07/05 Bosspel

zo 14/05 Receptie voor de laatste KLJ

Rabbits

zo 02/04 bos o boom

za 08/04 paas o spel

zo 16/04 quiz o quiz

vr 21/04- weekend + koekenverkoop
zo 23/04

zo 30/04 Het is dit weekend geen KLJ, want de leiding is aan het helpen op
de Dragonrun

Iedereen is welkom aan het Kasteel van Horst!

zo 07/05 verras o sing

zo 14/05 laatste klj :(((
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Delta’s

zo 02/04 Naar de bossen!

za 08/04 Het grote paasspel van Alex

vr 14/04 Mysteryyy

zo 23/04 Wij gaan rond!

zo 30/04 Het is dit weekend geen KLJ, want de leiding is aan het helpen op
de Dragonrun

Iedereen is welkom aan het Kasteel van Horst!

za 06/05 Wordt leuk! Meer info volgt

zo 14/05 De laatste!
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Entertainment

Kleur deze kleurplaat mooi in!
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