Beste leden
Het KLJ jaar is bijna gedaan (oooooh), maar treur niet, want er
zijn nog enkele superleuke activiteiten. Doe maar snel dit
boekje open en kijk wat leuks er jou te wachten staat.
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Zondag 7 mei (14-17uur): Pokehunt
Vandaag begint het grootste avontuur van jullie leven. Jullie
doel is de beste pokemontrainer van het land te worden. In het
gras, in het water, in de lucht, op de grond…jullie zullen laag en
hoog moeten zoeken om de sterkste pokemon te vangen en te
trainen, zodat jullie de Pokemon League Championship kunnen
winnen. Een Pokemonoutfit is altijd welkom.
Zondag 21 mei (14-17uur): Waterspelletjes
Vandaag gaan we een gokje wagen en hopen dat het mooi
weer blijft en het zonnetje schijnt. Jullie nemen best allemaal
zwemkledij (of kleren die nat mogen worden), handdoek,
zonnebrand en WATERPISTOLEN. Mochten er toch geen
gepast weer zijn, dan zal er een alternatieve activiteit worden
gehouden, maar neem toch best al het voorgenoemde mee,
want wie weet gebeurd er wel een weer wonder.
Zaterdag 27 mei : Grote verassing eindactiviteit
Snik snik… dit wordt de laatste activiteit van het jaar en wij
willen er iets groots van maken, maar wat we van plan zijn
kunnen we nog niet zeggen, want het is een verassing. Wij
laten een 2 weekjes tevoren nog horen op waar en wanneer
deze verassing zal gebeuren. Kijk er alvast naar uit!
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Zondag 30 april (14-17uur): Vriendjesdag in het lolliekamp
Vandaag mag je jou vriendjes meenemen. Zouden je vriendjes
ook een KLJ willen proberen? Neem ze alvast mee want we
spelen een mega spannend spel op een unieke locatie, namelijk
een plek waar alleen echte lollies mogen! Tot dan!
Zondag 14 mei (14-17uur): “wat is belangrijk om dingen te
bereiken in je leven?”
WILSKRACHT, HOOP, VERTROUWEN en ?? Zie het dan!
Zaterdag 27 mei : Grote verassing eindactiviteit
Snik snik… dit wordt de laatste activiteit van het jaar en wij
willen er iets groots van maken, maar wat we van plan zijn
kunnen we nog niet zeggen, want het is een verassing. Wij
laten een 2 weekjes tevoren nog horen op waar en wanneer
deze verassing zal gebeuren. Kijk er alvast naar uit!

Zaterdag 29 april (17-20uur): Beestige spelen
De jungle is een plaats waar de wet van de sterkste geld, het is
iedere persoon voor zichzelf tegen de gevaren van de
elementen en de dieren. Kan jij het beest in jezelf wakker
maken om deze dag te overleven?
Zaterdag 13 mei (17-20uur): Superquiz
Wat gaan we vandaag doen? Een quiz…das saai. NEEN wat wij
vandaag doen is een SUPERquiz, waar al jullie vaardigheden
en skills tot hun limieten worden getest.
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Beste ouders
Naarmate het einde van het jaar eindigt zijn wij ons ook aan
het voorbereiden op kamp. Binnenkort gaan wij ook nog is
rondkomen bij alle leden voor meer info te geven over kamp
en eventuele andere vragen die u heeft. Ook zal er een
kampboekje verschijnen waar alle info opstaat die u moet
weten over kamp (dit zal bij het rondkomen van de leden aan
u gegeven worden).
Met vriendelijke groeten
Jullie leiding




De KLJ staat voor Katholieke Landelijke jeugd
Linter Loopt een loopwedstrijd in Linter is
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