Kalender liegebeesten
Joehoewww jullie weten eindelijk wie jullie nieuwe leiding is! En wat zijn jullie blij met ons, net als wij
met zo een bende enthousiastelingen. Bereid jullie maar voor op een jaar vol zotte activiteiten en
héél véél fun want wij hebben er alvast zin in! Wat er jullie het eerste trimester staat te wachten zien
jullie hieronder in de kalender. Hopelijk mogen we jullie talrijk ontvangen.
Zondag 2 oktober: Vandaag is het nieuwe KLJ jaar gestart. Een nieuw jaar = nieuw kansen, we starten
met een schone lei maar of die lang zal blijven dat zullen we nog wel eens zien. Hopelijk zijn jullie blij
met jullie leiding want wij zijn er al helemaal klaar voor om jullie een jaartje te doen afzien 😉
Zondag 9 oktober: De slimste KLJ’er is misschien toch wat standaard, daarom gaan we deze middag
voor iets veel actiever namelijk : De sterkste KLJ’er! Zijn jullie klaar voor de zwaarste KLJ bootcamp
ever?? Want Kamp Coysman, Stevens, Van Laere, De Guchtenaere en Audenaert gaat van start om
14u van start op ons plein!
vrijdag 14 oktober: Gaat het kaartlezen al wat vlot? Hebben jullie ooit al eens een kompas in jullie
pollekes gehad? Of zullen jullie toch een hulplijn moeten inschakelen? Benieuwd naar de activiteit?
Kom dan naar het lokaal vanaf 20u.
vrijdag 21 oktober: Vandaag is het onze feestdag! Dag én nacht van de jeugdbeweging! Laat maar
zien dat jullie fiere KLJ’ers zijn en ga in jullie uniform naar school. s’Avonds is het dan tijd om er een
dik feestje van te maken in de Lodejo. Vergeet jullie gratis hamburger niet te incasseren 😊
zondag 23 oktober: Na al die jaren KLJ hebben jullie vast en
zeker de landelijke kriebel al te pakken gekregen. Daarom
spelen we vandaag een levensechte Hay-day! Probeer jullie
boerderij zo veel mogelijk uit te breiden en vergeet jullie
varkens niet te voederen. Kom naar ons KLJ boerderij (het
plein dus) van 14u-17u.
vrijdag 28 oktober: Jullie zijn bijna afgestudeerd, weten jullie
al wat jullie willen worden? Kom ontdekken welk beroep jullie (niet) ligt in Rostijnenstraat nummer
11 vanaf 20 uur. Na onze zware roefelavond steken we samen door naar de Afterworkparty 😉
PS : jullie krijgen elk nog een individueel berichtje in welk beroep jullie zich mogen verkleden.
Vrijdag 4 november: Halloween is vast en zeker jullie favoriete feest. Daarom kunnen wij dit niet
zomaar voorbij laten gaan. Kom samen met ons griezelen maar waar? Dit laten we nog weten.
Afspreken doen we zoals gewoonlijk om 20u.
Zondag 6 november: Vandaag gaat onze jaarlijkse startmis door in de kerk van Hijfte. Wanneer
iedereen verwacht wordt, zal later nog meegedeeld worden.
Vrijdag 11 november: Joehoee vandaag is het de gewest startdag van de + 16, of beter gezegd
gewest in fluovest!!! Maar vooraleer we met jullie naar dit feestje gaan, zouden we graag samen iets
eten. Verdere info volgt hier nog voor.
Vrijdag 18 november: Vandaag testen we de aller kleinste cellen in jullie hersenen. Durven jullie
komen antwoorden op onze super moeilijke vragen? Kom dan tegen 20u naar het lokaal voor onze
fantastische quiz.

Vrijdag 25 november: Zijn jullie slim genoeg om onze heuse cluedo op te lossen? Ben je benieuwd
wie de moordenaar is? Kom dan naar ons lokaal om 20u.
Vrijdag 2 december: Hoor’t wie klopt daar kind’ren, hoor’t wie klopt daar
kind’ren, hoor wie tikt daar zachtjes tegen ’t raam, het is Sinterklaas! Zijn jullie
wel braaf geweest dit jaar? Sinterklaas verwacht jullie om 19u45 op het lokaal.
Vrijdag 9 december: Vandaag is het onze winterbar Joehoeeee, iedereen is
welkom met zijn mamaatje en papaatje! Verder info over de winterbar volgt
nog.
Vrijdag 16 december: Niks beters dan een gezellige winteravond met de vrienden in de zetel zitten!
Vandaag is het kerstfeestje. Jullie mogen allemaal een cadeautje kopen rond de 5 euro en jullie
worden om 20u op het lokaal verwacht. Daarna kunnen we allemaal gezellig samen kerst vieren bij
de Hijftese Kerstvrienden.

2022 is alweer voorbij gevlogen, hopelijk hebben jullie genoten van
de activiteiten en zien we jullie volgend jaar gewoon weer terug! 😉
Kunnen jullie ons toch niet zo lang missen? Of hebben jullie nog
vragen? Willen jullie ons nog veel succes wensen met de examens?
Hieronder vind je onze contactgegevens.
Femke : +32 494 48 41 79
Laurine : +32 478 93 71 43
Fien : +32 495 80 75 02
Charlotte : +32 479 22 83 86
Laurence :32 495 88 46 99

