LIEGEBEESTENKALENDER
Dag liegebeesten! Hopelijk hebben jullie een zalige sportfeestzomer achter de rug en zijn jullie al
helemaal klaar voor een spetterend KLJ-jaar! Jullie leiding kijkt er alvast naar uit, nu jullie nog!
Zondag 3/10: Whoop whoop! De start van het nieuwe KLJ-jaar is gegeven! Op 3 oktober is onze
startdag en kom je te weten wie de nieuwe liegebeestenleiding
wordt. Allemaal komen dus om te achterhalen wie jullie toffe
leiding wordt
Zondag 10/10: Vandaag gaan we allemaal samen op stap. Maak
jullie maar klaar voor een zalige kroegentocht in de
Overpoooooort! Jullie mogen allemaal naar het plein komen tegen
14u. Wij hebben er al zin in!
Vrijdag 15/10: Hebben jullie je grenzen wel al eens verlegd? Hoe
ver ligt die van elk van jullie? Willen jullie de uitdaging aangaan tegen ons, maar pas op, want onze
grenzen liggen heeeel ver, dus jullie zullen je moeten bewijzen! (Niet al te propere kleren zijn wel
handig)
Vrijdag 22/10: Vandaag is het Dag van de Jeugdbeweging!!! Toon aan iedereen hoe trots je bent om
een lid te zijn van de Hijfte wuvetjes en ga allemaal in uniform naar school! Jullie kunnen natuurlijk
wel naar de Nacht van de Jeugdbeweging gaan in Lochristi.
Aangezien jullie liefste leiding op weekend is, is er deze week geen activiteit. Mis ons niet te hard en
tot volgende week!
Zondag 31/10: Deze namiddag doen we dropping!! Zorg allemaal dat jullie op het plein staan om 14u
met goede trekschoenen, want jullie worden misschien wel gedropt aan de andere kant van België.
De activiteit is gedaan als jullie terug zijn, dus misschien is dat wel maandagochtend….
Vrijdag 5/11: Deze week zullen we eens goed griezelen, want we vieren Halloween! We hopen dat
jullie niet te snel bang zijn, want het wordt bangelijk!
Zondag 7/11: Vandaag is het startmis! We verwachten jullie om 10u30 aan de kerk van Hijfte met
jullie katerhoofdjes. Leuke verrassing voor liegebeesten die komen (en misschien ook wel voor
diegene die willen voorlezen
)!!
Vrijdag 12/11: Het is zo ver: de gewest startdag! Kom allemaal tegen 20u naar het lokaal van de
Hijfte jongens om er een dik feest van te maken op de gewest in fluovest startdag! Ps wij zijn niet
verantwoordelijk voor jullie drankgebruik want wij willen zelf feesten
Vrijdag 19/11: Surprise surpriseee, deze week houden we nog even als verrassing. Als jullie
benieuwd zijn naar wat we zullen doen, kom dan tegen 20u naar de ingang van Gent-Sint-Pieters
station.

Zaterdag 20/11: Vandaag is het geen activiteit, maar het is onze
mandenverkoop. Jullie hoeven niet te helpen, maar vergeet zeker geen
manden te kopen!
Vrijdag 26/11: Smeer jullie stembanden en warm jullie benen maar al
op, want we gaan zingen en danseeeen! Kom allemaal als jullie deze
zalige karaoke niet willen missen!
Vrijdag 3/12: Zie ginds komt de stoomboot! Maak jullie maar klaar voor de komst van Sinterklaas,
want Sinterklaas zal streng zijn dit jaar voor de stoute kindjes….. Overnachting op het lokaal na
Sinterklaas is een optie
Vrijdag 10/12: Het is weer tijd voor onze jaarlijkse winterbar! De
leden worden verwacht om 19u, ouders zijn welkom vanaf
20u30. Hopelijk mogen we jullie massaal verwelkomen!
Vrijdag 17/12: We wish you a Merry Christmas! Vanavond is het
kerstfeestje! Breng allemaal een cadeautje mee van tussen €5 en
€10. We zullen een wishlist maken voor jullie, maar meer info zal
hierover nog volgen!
Vrijdag 24/12: Aangezien het kerstavond is, geven we geen activiteit meer. Tot in januari!
We verwachten jullie elke vrijdag om 20u op het plein en de activiteit zal dan eindigen tussen 22u en
23u. Hopelijk hebben jullie er al zin in!!
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