Kalender Biebels
Na 3 lange weken zonder KLJ zijn we terug! Nog enkele weken staan we klaar met
spetterende activiteiten om daarna het KLJ-jaar mooi af te sluiten op ons kamp. Wij zijn er
alvast klaar voor, jullie toch ook?
Woensdag 20 april: Het is weer tijd voor de buitenspeeldag! Heb jij zin om je helemaal uit te
leven? Dan kan je terecht in Orphanimo van 13u tot 17u voor tal van leuke spelletjes. Je zult
ons er ook vinden in het wafel kraampje. Kom zeker eentje proeven want ze zijn
overheerlijk!
Zondag 24 april: Vandaag gaan jullie alle kleuren van de regenboog
ontdekken op het grote verfspel. We verwachten jullie met kleren die
zeker vuil mogen worden om 14u aan het lokaal. Om 17u gaan jullie
als heuse Picasso’s naar huis.
Zondag 1 mei: Het is weer tijd om onze vriendjes van het gewest terug te zien.
Vandaag laten we hen zien dat voetbal niet enkel voor jongens is. We gaan
namelijk onze KLJ verdedigen op een heus voetbaltoernooi. Wil je ook graag een
plaatsje in ons elftal? Hou dan zeker zondag 1 mei vrij van 14u tot 17u. Of we
thuis spelen of op verplaatsing, laten we jullie nog weten!
Zondag 8 mei: De leiding heeft zich weer eens laten gaan met het online shoppen. Er zijn te
veel pakjes die geleverd moeten worden, de postbode heeft jullie hulp nodig. Ben jij een
geboren pakjesbezorger? Kom het ontdekken van 14u tot 17u op ons plein!
Zondag 15 mei: Vandaag mogen jullie de rebelse kant in jullie naar boven halen, want we
spelen namelijk het boevenspel. Haal jullie gestreepte pakjes maar boven en kom verkleed
als boef naar de KLJ. Wij verwachten jullie van 14u tot 17u.
Vrijdag 20 mei: Onze examens staan voor de deur, maar voor wij achter de
boeken duiken, willen wij jullie kennis nog eens testen. Kom om 18u30 naar ons
lokaal om te proberen de eerste plaats te behalen in onze quiz. Om 20u30 weten
we wie de slimste biebels ter wereld zijn en kunnen jullie terug naar huis.
Zondag 29 mei: Helaas is er nu even geen KLJ meer. De leiding zit vanaf nu volop in de
examens waardoor we geen activiteiten kunnen geven. Maar niet getreurd, binnen 4 weken
zijn we terug!
Zondag 5 juni: Wij zijn nog steeds volop in examenmodus, dus helaas ook deze zondag geen
activiteit.
Zondag 12 juni: Wij zijn nog steeds volop in examenmodus, dus helaas ook deze zondag
geen activiteit.
Zondag 18 juni: Wij zijn nog steeds volop in examenmodus, dus helaas ook deze zondag
geen activiteit.

Zondag 26 juni: Na 4 lange weken zijn we terug! Vandaag gaan we de zomervakantie goed
inzetten en genieten van het warme weer met waterspelletjes. Ook zin om even af te
koelen, kom dan zeker naar ons plein van 14u tot 17u!
Zaterdag 2 juli: Zijn jullie echte waaghalzen of houden jullie liever van de
rustige attracties? Op de daguitstap is er voor elk wat wils. Dit jaar gaan we
naar Walibi! Meer info vind je in de brief vooraan in het boekje.
Dit is alweer de laatste activiteit van dit KLJ jaar, maar niet getreurd! Wij zien
jullie allemaal graag op ons kamp om 10 dagen te vullen met toffe activiteiten
en om het KLJ-jaar samen af te sluiten! Als jullie met vragen zitten aarzel
zeker niet om naar een van onderstaande nummers te sturen.
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