Dag Woepies!
Wij wensen jullie allereerst een gelukkig nieuwjaar! Eindelijk mogen we elkaar weer elke
week zien!!! We zijn ervan overtuigd dat jullie goed zijn uitgerust tijdens de vakantie en er nu
weer kunnen invliegen!
Zondag 10/01: Omdat jullie het afgelopen jaar zo weinig naar de KLJ mochten komen, zijn
jullie je discipline kwijtgeraakt… Daarom beginnen we het nieuwe jaar met een heuse
legeractiviteit! Train je spierballen en schietkunsten en kom ze testen van 14u tot 17u op ons
plein. Kom verkleed als een echte soldaat!
Zondag 17/01: Zijn jullie goed in vorm? Of zijn er toch
wat mankementen? Iedereen mag meedoen met onze
paralympics van 14u tot 17u op ons plein! Wie wint er in
welke sport?

Zondag 24/01: In het bos, in het bos, in het bos, in het bos gooien de Woepies hun
KLJ-beentjes los! Jullie worden om 14u aan het restaurant ‘Het Boerenhof’ in Oostakker
verwacht voor ons supermegafantastisch bosspel!
Zondag 31/01: Vandaag is het tijd om de L in KLJ eens goed in de verf te zetten. We
toveren onszelf om tot echte landbouwers! Dieren verzorgen of toch liever op het veld? Je
ontdekt het allemaal tijdens ons boerenspel. Van 14u tot 17u op onze KLJ-akker.

Zondag 07/02: Paalwerpen, touwtrekken en
doedelzakken… = SCHOTLAND ! Trek maar alvast jullie kilt
aan want vandaag spelen we highland games! Welke clan is
het sterkst? Dat komen we te weten tussen 14u - 17u op het
KLJ plein.

Zondag 14/02: Vandaag is het Valentijn, dus je raadt het al, we spelen het grote
Valentijnsspel! Kunnen jullie elkaars hartje sneller laten kloppen? We verwachten alle kleine
cupido’s van 14u tot 17u op het plein!
Vrijdag 19/02: Haal jullie beste verkleedkleren maar uit de kast want we gaan carnaval
vieren! Kom dus zeker verkleed in een thema naar keuze, verras ons maar ;). Het is
vrijdagavond dus jullie worden verwacht van 19u tot 21u30 op het plein.
Zondag 28/02: Onze klj is gelegen in het altijd gezellige Hijfte, maar hoe goed kennen jullie
Hijfte? Kom het ontdekken op het plein van 14u tot 17u tijdens de activiteit ‘Hijfte risk’. En
trek zeker je stapschoenen aan want deze zal je nodig hebben!

Zondag 07/03: Vandaag een super actieve activiteit want we gaan schaatsen! En dit doen
we niet alleen maar met ons volledige -16 gewest. Voor verdere info kan je de brief
raadplegen! Als dit niet kan doorgaan door corona, dan voorzien we een andere activiteit op
het plein!
Zondag 14/03: Zijn jullie klaar om de ontsnappingsskills boven te halen? Dat zal nodig zijn
want jullie gaan moeten ontsnappen uit onze escape room. Klaar voor? Kom dan naar het
plein van 14u tot 17u. Stel dat de corona maatregelen nog niet versoepeld zijn, kan deze
escape room jammer genoeg niet doorgaan want dit is binnen. We zorgen dan zeker voor
een andere activiteit maar uitstel is geen afstel!!
Zaterdag 20/03: Vandaag gaat onze jaarlijkse bloemenverkoop door. Verdere info volgt nog!
Maar hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig.
Zondag 28/03: De laatste activiteit van dit semester staat
volledig in het teken van Pasen. Aangezien het bijna Pasen
is en we dan veel paaseitjes zoeken en eten, moet je je
toch al een beetje voorbereiden hé? Daar hebben wij de
oplossing voor, kom naar ons plein van 14u tot 17u voor het
super leuke ei-spel!

