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Welkom terug beste KLJ’ers! 

Na een geweldig kamp en een toffe vakantie beginnen we weer aan het nieuwe schooljaar 
maar vooral aan een nieuw KLJ jaar vol spetterende activiteiten!!! 
 
De activiteiten gaan deze maand elke zaterdag door van 14.00 uur tot 17.00 uur in de 
parochiezaal aan de kleuterschool.  
 
 

Extra	info	voor	iedereen	
 

Ø Startactiviteit 4/9 
4 september vliegen we er weer in! Bereid je voor op een namiddag 
vol leuke spelletjes, heerlijke pannenkoeken en ontdek wie je leiding 
wordt dit jaar. De activiteit zal in het thema buitenaards zijn dus kom 
gerust verkleed als gekke aliens, astronauten, een planeet, … Wij 
hebben er alvast zin in! Jullie ook? 
 

Ø Kindermarkt 5/9 
5 september zullen wij te vinden zijn op de kindermarkt in Tessenderlo. We zullen een 
standje hebben waar je iets lekkers kan komen eten. Kom gerust eens langs! 
 

Ø Stratenloop 11/9 
Zaterdag 11 september gaat de jaarlijkse stratenloop door in Schoot. 
Hierdoor zal de activiteit vroeger eindigen dan normaal. Namelijk om 
16u in plaats van 17u. De kadullen zullen nadien nog blijven om samen 
met de leiding water uit te delen aan de dorstige lopers. We zullen 
natuurlijk ook supporteren voor jou als je meeloopt. De kadullen mogen 
ook zeker een centje meebrengen om samen iets te eten. 
 

Ø IJssalon 12/9 
 12 september is het weer ons jaarlijkse ijssalon. Joepie, wie houdt er nu 
niet van ijsjes?! Dit zal doorgaan in buurthuis "De Kriekel" van 14u tot 
19u. Lactose intolerant? Niets aan de hand, voor ons ben je een even 
leuke klant! 
  

Extra	info	voor	de	kadullen	
Ø Nablijven 

Elke derde week van de maand is het nablijven. Maar wat is dit juist? Na de activiteit 
mogen jullie wat langer blijven samen met de leiding. We babbelen gezellig zodat we 
elkaar wat beter leren kennen en eten samen iets lekkers. Dit is natuurlijk niet 
verplicht. 
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Extra	info	voor	de	ouders	

 
 

Ø Ondersteuningsgroep 
 We hebben al een aantal geweldige ouders en sympathisanten die elk jaar helpen tijdens 
onze evenementen, op kamp, … waarvoor we super dankbaar zijn. Natuurlijk kunnen we 
altijd extra helpende handen gebruiken. Ben jij iemand die je graag wilt engageren voor onze 
KLJ? Geef gerust een seintje aan een van de leiding. Spreek iemand aan na een activiteit, 
stuur een berichtje, mailtje, … 
 
 

 
 
 
 

 
Ukkies: 
Pagadders: 
 
 
 
Pubers: 
Leiding: 

 
Elise Wijns 
Klaas Van Camp 
Liene Van de Ven 
Rune Christael 
Emma Verlinden 
Kina Dresseleers 
Floor Sterckx 
Milan Goossens 
 
 
 
 

 
23 september 
6 september 
15 september 
20 september 
29 september 
4 september 
15 september 
23 september 

 
 
 

Wist	je	dat	...	
	

• We een super tof kamp hebben gehad! 
• De kookouders super lekker eten hebben gemaakt op kamp. Nog eens een dikke 

merci! 
• Ook oud-leiding mee is komen helpen koken op kamp! 
• We dit jaar enkele toffe stagairs hebben! 
• We elk jaar op de rommelmarkt van Schoot te vinden zijn en meedoen met de 

openluchtmis. 
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Hieronder enkele belangrijke data die je zeker in je agenda kan aanduiden. Al deze 

evenementen zijn voor alle groepen samen, tenzij er iets anders bij vermeld staat. Verdere 

info volgt altijd in de Sanderkes. 

  

4 september 

11 september 

12 september 

2 oktober 

9 oktober 

22 oktober 

29 oktober 

30 oktober 

6 november 

27 november 

3 december 

18 – 20 februari 

26 februari 

6 maart 

26 maart 

2 april 

7 mei 

11 – 20 juli  

16 – 20 juli  

15 augustus  

Midden augustus  

Startactiviteit 

Stratenloop 

IJssalon 

Vriendjesdag 

Worth a shot 

Dag van de jeugdbeweging 

Halloween pubers + kadullen 

Halloween ukkies + pagadders 

Sintemette 

Schaatsen 

Sinterklaas pubers + kadullen 

Weekend 

Vriendjesdag 

Italiaanse eetdag 

Paaseierenverkoop 

Geen activiteit 

Zwemmen 

Kamp voor pagadders en pubka’s 

Kamp voor ukkies 

Openluchtmis 

Pretpark 
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