Kalender dummies
Lieve Dummies
Het is weer zo ver, het nieuwe KLJ-jaar
is gestart en
wij zijn er helemaal klaar voor! :) Hier hebben jullie alvast een kalender boordevol geweldige
activiteiten. Hopelijk zien we jullie zo vaak mogelijk verschijnen op de activiteiten en dan maken we
er samen een onvergetelijk leuk jaar van!!
Zondag 2 oktober: Vandaag gaat het nieuwe KLJ-jaar eindelijk terug van start! Benieuwd wie je
nieuwe leiding wordt? Kom dan van 14 uur tot 17 uur naar het KLJ-plein.
Zondag 9 oktober: Kuiten warm gemasseerd? Fietsbanden opgepompt? Biefstuk in het onderbroek
gestoken? Dan zijn jullie volledig klaar voor de activiteit die we deze middag voor jullie voorzien. We
spelen namelijk een fietsspel!! We spreken af om 14 uur aan het lokaal met de fiets. De activiteit is
gedaan om 17 uur. Tot straks! :)
Vrijdag 14 oktober: Oehhh wat zouden we vandaag voor jullie in petto hebben? Iets actief? Iets
passief? Iets met veel of weinig eten? Kom naar het lokaal om 20 uur om het te weten te komen. Het
einde is voorzien tussen 22 uur - 22u30.
Vrijdag 21 oktober: Het is vandaag Dag van de Jeugdbeweging! Toon maar hoe trots jullie zijn op
onze KLJ en ga in uniform naar school.
Zondag 23 oktober: Wie van jullie is de snelste? Wie heeft de meeste tactiek? Wie kan het snelste
puzzelen? En wie faalt? Wie wordt onze Homo Universalis? Ontdek het vandaag op de KLJ tussen 14u
en 17u.
Zondag 30 oktober: Een tocht door het donker, titiditi. We zijn toch niet bang, tiditidi. Het is de
avond voor Halloween, het ideale moment voor een Halloweentocht! We gaan samen deelnemen
aan de Halloweentocht in Zaffelare. Jullie worden om 19u30 verwacht in de Oude - Veldstraat 92,
Zaffelare. Neem hiervoor €2 mee. Het einde is voorzien rond 22u. Durven jullie de tocht aan?
Zondag 6 november: Vandaag maken we de K in KLJ waar, want het is Startmis. Jullie worden aan de
kerk van Hijfte verwacht met trui en sjaaltje. De mis start om 10u30 en jullie krijgen nog een kleine
verrassing voor de start van de mis. Het uur wanneer jullie er moeten zijn wordt nog meegedeeld.
Zondag 13 november: Altijd al willen weten wie er allemaal in ons KLJ-gewest zit? Vandaag maken
we kennis met iedereen op de -16 gewest startdag. Deze vindt plaats bij KLJ Lokeren-Heirbrug
(Veerstraat 14, 9160 Lokeren; Achter de kerk) van 14u tot 17u.
Vrijdag 18 november: Smeer jullie kelen maar alvast, want vanavond doen we KARAOKE !! Om 20
worden jullie op de KLJ verwacht voor een avond vol prachtige en
misschien ook wat valse gezangen. De activiteit is gedaan tegen
22u30.
Zondag 27 november: Ook altijd al zoveel bewondering gehad voor
wc-madammen die ganse dagen wc’s moeten poetsen? Wel, vandaag
mogen jullie zelf eens in die rol kruipen. Kom tegen 14u naar het
lokaal, verkleed als wc-madam. De activiteit is gedaan tegen 17u.

Vrijdag 2 december: Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. Daar wordt aan de
deur geklopt, wie zou dat zijn? Hopelijk zijn jullie dit jaar allemaal braaf geweest, want de Sint komt
bij ons op bezoek. Jullie worden om 20u op de KLJ verwacht. De activiteit zal gedaan zijn rond 22u30.
Vrijdag 9 december: Willen jullie even ontspannen tijdens de examens? Naar goede gewoonte
organiseren we terug een winterbar! Jullie worden op de KLJ om 19u verwacht, waar we met
iedereen samen onze winterbar voorbereiden. De ouders zijn welkom om 20u30 voor een drankje
met kerstoptreden door de leden!
Vrijdag 16 december: De kerstlichtjes hangen aan de ramen, de
kerstbomen zijn in de huizen gezet… De Kerstsfeer hangt duidelijk in de
lucht! Zijn jullie ook klaar voor Kerst? Kom jullie zelf maar bewijzen op ons
heuse Kerstgezelschapsspel! De activiteit start om 20u en zal gedaan zijn
om 22u30.
Wij wensen jullie allemaal een vrolijk Kerstfeest en een fantastisch nieuw
jaar! Geniet van jullie Kerstvakantie en tot volgend jaar!
Veel liefs
Gytha Mettepenningen (04 74 72 94 26)
Julia Schelstraete (04 73 63 83 80)
Hanne Van Acker (04 70 60 04 27)
Linde Schoonjans (04 83 65 27 62)

