
Spelletje 

 

Als jullie alle woorden afkruisen, komen jullie met de 

over gebleven letters een zin uit die in onderstaande 

vakjes past.  

  

 

(Oplossing: Bij KLJ Belsele maak je vrienden) 

KLJ-gazet 

 

Editie mei 2021 

 



Voorwoord 
De Corona maatregelen staan op het punt te 

versoepelen. Vanaf 8 mei zullen we terug activiteit 

mogen geven aan bubbels tot 25 personen. Ook 

oefenen wordt hierdoor makkelijker doenbaar. 

 

Activiteiten +16 
Omwille van de huidige Corona maatregelen zijn er 

helaas nog geen activiteiten gepland voor de +16. 

Kinderen onder de 18 jaar mogen wel steeds naar de 

activiteiten komen op zondag.  

Hopelijk zien we elkaar binnenkort allemaal massaal 

terug!! 

 

Foto van de maand 
Onze -16, echte aapjes! 

 



Sportfeest oefeningen 
 

De zomer komt er weer aan! Al zijn we nog totaal niet 

zeker of de sportfeesten gaan kunnen doorgaan, 

hebben we toch besloten om terug te beginnen 

oefenen. Vanaf 11 mei zullen de oefeningen 

doorgaan van 19u30 tot 20u30. 

Dinsdag : Vendeliers 
Alle jongens en meisjes die zouden willen komen 

vendelen zijn iedere dinsdag van harte welkom. Meer 

info volgt in de vendeliersgroep! 

Donderdag: Meisjes 
De meisjes en jongens die liever dansen of wimpelen 

kunnen dit iedere donderdag doen. Als je hierover 

meer info wilt kan je altijd terecht bij de meisjes 

leiding. 

Ook zullen er hier helaas ook weer regels i.v.m. 

Corona gelden. Zo mag er helaas GEEN drank 

geserveerd worden en zouden we willen vragen om  

op voorhand te laten weten of je komt.  

De plaatsen zijn dan ook beperkt tot 10 personen. 

Op deze oefeningen is de +18 ook zeker welkom! 

Activiteiten -16 
9/05:Boerenste buiten 

Vandaag gaan we onze landelijke kant laten zien op 

een knotsgekke boerenste buiten activiteit. Wie zich 

wil verkleden als boer mag dit altijd doen! 

16/05:Schattenjacht 
We gaan op schattenjacht! Haal allemaal maar jullie 

beste speurneus naar boven en wie weet wat we 

allemaal vinden! 

23/05:Teambuilding 
Willen jullie ook deel uitmaken van een hechte groep? 

Kom dan zeker naar deze teambuilding, en bewijs nog 

maar eens hoe een hecht team jullie wel niet vormen! 

30/05:Sportfeest activiteit 
In de zomer doet onze KLJ (normaalgezien) mee aan 

een hele reeks sportfeesten. Hier nemen we het op 

tegen andere KLJ’s in allerlei disciplines. Wil jij ook 

eens vendelen, wimpelen, dansen, …? Kom dan zeker 

naar deze activiteit! 



Evenementen 
21/08 of 22/08: Boerengolf 

Dit jaar organiseren wij een eerste editie Boerengolf. 

Afhankelijk of de sportfeesten al dan niet doorgaan is 

dit gepland op 21 of 22 Augustus. Meer info hierrond 

volgt nog! 

 

11/07 tot 17/07: -16 kamp 
Ook dit jaar gaan we weer op kamp. De -16 zal 

vertrekken op 11 tot 17 juni. We trekken dit jaar naar 

Sint-Genesius-Rode met als thema “circus”. Ook 

hierover volgt nog meer Info! 

 

17/07 tot 21/07: +16 kamp 
Ook de plus 16 mag dit jaar terug mee op kamp. Ook 

zei zullen de buurt van Sint-Genesius-Rode onveilig 

gaan maken. Zei mogen zich dit jaar verkleden als 

nonnetjes en paters. Meer info volgt nog. 

Verjaardagen 
Ook deze maand zijn er weer enkele leden jarig.  

Aan iedereen alvast een gelukkige verjaardag 

toegewenst!! 

06/05: Wout Van Damme (18 jaar) 

12/05: Borika Sanders (12 jaar) 

16/05: Joury Sanders (16 jaar) 

17/05: Delphine Croons (20 jaar) 

19/05: Oskar De Taey (7 jaar) 

20/05: Evi Verbraecken (24 jaar) 

 


