Kalender Biebels
Dag lieve Biebels! Eindelijk is het weer KLJ! Er zijn opnieuw heel veel leuke activiteiten gepland.
Kijken jullie er even hard naar uit als ons? We gaan er een fantastisch jaar van maken samen!
Zondag 2 oktober: Vandaag is het startdag, het begin van weer een super KLJ-jaar! Wie o wie wordt
jullie nieuwe leiding? Spannend!
Zondag 9 oktober: We vliegen er meteen in! Durf jij het op te nemen tegen jouw leiding? Of heb je
toch een beetje schrik van deze 5 stoere leidsters? We spelen vandaag leden versus leiding op het
KLJ-plein van 14u tot 17u. Bereid jullie maar goed voor, want het belooft een heftige strijd te
worden.
Zondag 16 oktober: Warm die benen maar al op, rek en strek je helemaal uit en
schud je hele lichaam los. Met een ladder op onze schouders gaan we op pad door
Hijfte. Voorzie de gepaste kledij en goede schoenen want het wordt wellicht een
modderige laddertocht. We spreken af om 14u aan het lokaal en proberen terug
aan het lokaal te zijn tegen 17u.
Vrijdag 21 oktober: Vandaag is het ‘Dag van de jeugdbeweging’! Doe allemaal jullie
KLJ-trui, -T-shirt en -sjaaltje aan naar school en toon dat jullie een trotse KLJ’er zijn!
Zondag 23 oktober: Ook al was Werelddierendag een paar weken geleden, wij
spelen vandaag het dierenspel! We verwachten jullie om 14u aan het lokaal en
jullie mogen terug opgehaald worden om 17u. Als extraatje mogen jullie allemaal
als dier verkleed naar de klj komen!
Zondag 30 oktober: Hallo-, Hallo-, Halloween! Dat is griezelen, dat is spoken. Hallo-, Hallo-,
Halloween! Wie snel bang is, is gezien! Vanavond zullen jullie al je zintuigen nodig hebben op
onze bangelijke Halloweenactiviteit. Deze start om 18u30 en zal gedaan zijn om 21u. Vergeet
jullie zeker niet te verkleden!
Zondag 6 november: Weten jullie waar de K van KLJ voor staat? Inderdaad: katholiek. Vandaag is het
dus startmis. We spreken af aan de kerk van Hijfte waar jullie eerst nog een lekkere verrassing
krijgen, het uur laten we nog weten!
Zondag 13 november: Het is geweststartdag! We leren onze vriendjes en
vriendinnetjes van KLJ Zaffelare, Hijfte jongens, Lokeren-Heiende, Doorslaar en
Lokeren-Heirbrug beter kennen. We verwachten jullie bij KLJ Heirbrug om 14u en
om 17u mogen jullie mama’s en papa’s jullie weer komen halen.
Zaterdag 19 november: Vandaag is het weer onze jaarlijkse mandenverkoop!
Steunen jullie ons door ook een lekkere mand te bestellen? Meer info volgt later.
Zondag 20 november: Kom ontdekken wie de beste KLJ’er is. De ladder staat klaar,
nu nog de leden. Dit te gekke ladderspel start om 14u en tegen 17u kennen we de
winnaar!
Zondag 27 november: Welk team is het slimste en welk team het snelste? Kom het vanmiddag te
weten op onze super coole Mixed Quiz, van 14u tot 17u op ons plein.

Zondag 4 december: Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn
laarsje, dank u Sinterklaasje! Welke kindjes zijn dit jaar braaf geweest en krijgen misschien
wel iets lekkers? Ontdek het van 14u tot 17u op het plein.
Vrijdag 9 december: Corona heeft het ons een paar keer moeilijk gemaakt, maar eindelijk
kunnen we onze 2e Winterbar organiseren! Neem je mama en papa mee voor een lekkere
warme chocomelk, een gezellige babbel en leuke verrassingen! Meer info volgt later.
Zondag 11 december: Tijd om te zien wie er snelle handen heeft en wie een
pokerface. Jullie zijn welkom in ons Casino van Hijfte van 14u tot 17u!
Vrijdag 16 december: HoHoHo! Zei iemand daar kerstfeestje? Vanavond
maken we het gezellig op de laatste activiteit van dit jaar. Kom allemaal in je
pyjama of kerstoutfit naar de KLJ. We verwachten jullie van 18u30 tot 21u.
Zondag 25 december: Fijne Kerst!
Zondag 1 januari: En een gelukkig Nieuwjaar!
Veel plezier in de kerstvakantie en wij zien jullie graag terug in 2023!
Bij vragen mogen jullie ons zeker altijd contacteren! Je kan een berichtje sturen naar één van de
onderstaande nummers!
Veel liefs
De Biebelleiding
Kaat De Schoenmacker: 0472 99 44 70
Merel Everaerd: 0498 59 22 71
Mona Stevens: 0472 75 08 21
Melissa Coysman: 0496 25 00 45
Yasmine Daninck: 0489 41 07 89

