Kalender Liegebeesten
Stoute spleetjes,
Alweer de laatste kalender van dit KLJ-jaar. Dit wil natuurlijk ook zeggen dat het spuper
mega tofste hoogtepunt van’t jaar eraan komt…KAMP!!! Wij hebben er alvast heel veel zin in
om jullie 10 dagen lang te kunnen irriteren en natuurlijk ook te voorzien van activiteiten om
nooit te vergeten
De laatste kalender wil ook zeggen de kortste kalender ☹. In juni heeft de leiding examens
dus zullen we jammer genoeg geen leiding kunnen geven tot kamp.
Vanaf 6/4: Zoals jullie weten beginnen we met oefenen voor de sportfeesten vanaf 6 april
van 19u30-22u. In de paasvakantie is het zoals gewoonlijk elke woensdag en vrijdag. Nadien
is het ELKE VRIJDAG!
11/04-17/04 (2 week paasvakantie): Haal jullie beste vermomoutfit maar boven want jullie
gaan één week lang jullie beste steel skills mogen tonen. We doen vlaggenroof, JOEPIEEE!!
De leiding houdt de tussenstand bij van wie de meeste keren en het langst de vlag kon
stelen. Doe jullie best want de winnaar zou zo maar eens een voordeel kunnen halen op
kamp
. Info over het startuur en de regels volgen nog.
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Zondag 24/04: We trekken erop uit, we gaan door grachten, weien, huizen… want vandaag
gaan we alleen maar rechtendoor. Haal jullie beste kompas maar uit de kast want die
kunnen jullie zeker en vast goed gebruiken tijdens deze tocht vol (onverwachte)
hindernissen hihi
. Jullie worden om 14u verwacht op het lokaal met VUILE
stapschoenen. Hopelijk deze keer met een grotere opkomst!!
Vrijdag 29/04: Vanavond ontmoeten jullie jullie vriendjes van het gewest terug. Het is
gewest BBQ dus jullie kunnen genieten van een heerlijk maal. Bieke bieke biek hop hop
hop… Na de gewest BBQ is het nacht van de ambiance. Degene die willen meegaan, kunnen
mee met de bus die na de gewest BBQ vertrekt richting Bassevelde.
Vrijdag 6/05: Om de sportfeestzomer goed in te zetten gaan we met z’n allen gaan bal
houwen op voorzomer. Alle KLJ’s van Oost-Vlaanderen kunnen jullie vanavond ontmoeten
en jullie laten trakteren op een pintje. Tietsen is NIET toegestaan vanavond!!
Zaterdag 7/05: Haal die verkleedkleren maar boven want wij winnen elk jaar de 1 plaats
voor DE BEST VERKLEDE JEUGDBEWEGING op Tour De Lo natuurlijk!!! Zoals jullie allen
ongetwijfeld weten fietsen we tijdens Tour De Lo met verschillende jeugdbewegingen van
lokaal naar lokaal, even een heropfrissing nadat het 2 jaar niet mocht doorgaan. We spreken
af aan ons lokaal en fietsen samen naar de start van de tour. Het begint om 18u, verdere info
volgt later.
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Zondag 15/05: De zomer komt eraan! Wie zomer zegt, zegt picknicken natuurlijk dus wij
gaan met z’n allen picknicken vandaag. Iedereen brengt een kleinigheidje mee zodat we
voldoende hebben om alle maagjes te vullen. We spreken om 13u af in Puyenbroeck!

Veel liefs,
Jullie ALLER ALLER ALLER tofste leiding
Love you all
Hannah +324 78 55 28 38
Femke +324 94 48 41 79
Gytha +324 74 72 94 26
Jelle +324 92 99 76 30

