
Nieuwsbrief mei 2019 
 
Het einde van het KLJ-jaar is in zicht… maar voor het zover is, gaan 
we er nog een paar keer stevig tegenaan! 
 
Wij herinneren jullie er graag nog eens aan dat je voor de KLJ 
nóóit goede kleren aandoet, enkel kleren die vuil mogen worden. 
 
Ook al schijnt de zon, vergeet niet om je warm genoeg aan te 
kleden. In de schaduw kan het nog steeds koud zijn! 
 
 

 
Woensdag 1 mei: 
Zoals ieder jaar gaat de KLJ weer op bedevaart naar Scherpenheuvel, en iedereen is welkom! Als je 
zin hebt in een stevige wandeling, kom dan naar de kerk van Wolfsdonk, waar we vertrekken om 9 u. 
Eenmaal in Scherpenheuvel zal er een bezinningsmoment plaatsvinden, gevolgd door een picknick 
rond 12 u (voorzie boterhammen). Nadien kunnen de ouders jullie komen oppikken om 13 u of 
kunnen jullie mee terug naar huis wandelen. 
 
Diezelfde dag om 19 u zal er beneden in ons lokaal een infomoment plaatsvinden voor de activiteiten 
op buitenlands kamp. 
 
Zaterdag 4 mei: 
Op de eerste zaterdag van mei, ben ik altijd heel blij. Omdat ik op die dag, naar de KLJ gaan mag! Ook 
vandaag zijn jullie welkom van 14 u tot 17 u aan ons lokaal voor een té gekke activiteit! 
 
Zaterdag 11 mei: 
Hé jij daar! Heb je weer een hele week uitgekeken naar de KLJ? Wel, vandaag is het zover! Kom je 
van 14 u tot 17 u uitleven aan ons lokaal. 
 
Voor de Aspi’s is het Demerafvaart. Zij zijn hierover al geïnformeerd. 
 
Zaterdag 18 mei: 

Vandaag is het jammer genoeg de laatste activiteit… ☹ Maar daarom maken we er een extra leuke 
dag van! Vandaag kunnen jullie namelijk al een beetje de kampsfeer komen opsnuiven, door middel 
van een supertof spel van 14 u tot 17 u! 
 
Vanaf 16.30 u zijn ook alle ouders welkom, om te komen genieten van een drankje aan onze bar. 


