Kalender rebbels
Woehoe het nieuwe KLJ jaar is eindelijk van start gegaan en er staan weer knotsgekke activiteiten
op jullie te wachten! Zijn jullie er allemaal klaar voor? Wij wel!
Zondag 03/10: Vandaag is het startdag! De vraag waar jullie al weken op wachten wordt eindelijk
beantwoord, spannend!
Zondag 10/10: Aangezien jullie TikTok de beste app van de eeuw vinden houden we deze avond een
TikTok-battle. Kom om 20u naar ons lokaal en de activiteit zal gedaan zijn rond 22u en 22u30.
Vrijdag 15/10: Zijn jullie stembanden goed opgewarmd en hebben jullie jullie
dansmoves al ingeoefend? Dat komt goed uit want vanavond is het karaoke! Jullie
moeten zich ook verkleden in jullie favoriete popster. Kom om 20u naar ons lokaal en
de activiteit zal gedaan zijn rond 22u en 22u30.
Vrijdag 22/10: Wat is de belangrijkste feestdag voor alle jeugdbewegingen? Dat is
uiteraard dag van de jeugdbeweging! Om aan jullie schoolvrienden te tonen dat jullie in
onze KLJ zitten mogen jullie je trui en sjaaltje aandoen op school. In de avond vieren we
een groot feest met verschillende jeugdbewegingen, verdere info volgt nog.
Zondag 24/10: KLJ’s zijn te vinden over heel Oost-Vlaanderen, deze namiddag vieren we samen met
hen dag van de jeugdbeweging waar we met zijn allen ravotten. Heb je zin om erbij te zijn? Laat het
dan weten aan ons, verdere info volgt nog.
Zaterdag 30/10: Pas op! Er is een kannibaal ontsnapt uit de gevangenis en hij is gespot in Hijfte?!
Durven jullie het aan om het tegen hem op te nemen want het is misschien wel een kwestie van
leven of dood. Kom om 20u naar ons lokaal en hopelijk geraken jullie allemaal veilig thuis
mwhuahaha
Zondag 07/11: Normaal gezien organiseren we maar 1 activiteit maar vandaag zijn het er 2! In de
ochtend zetten we de K van KLJ in de kijker want het is startmis, de startmis begint om 10u30, we
spreken om 10u af voor de onwetende verrassing Na de startmis rijden we met zijn allen met de
fiets naar Orphanimo want wij gaan koken! Haal jullie kookkunsten maar boven want onze buikjes
moeten goed gevuld worden. Om 15u is de activiteit gedaan
Zondag 14/11: KLJ Lokeren-Heirbrug? KLJ Doorslaar? KLJ Beervelde? Wie zijn dat allemaal? Dat zijn
onze vrienden van ons gewest, wil je ze ook leren kennen? Kom dan zeker om 14u naar ons lokaal
en de activiteit zal gedaan zijn om 17u.
Vrijdag 19/11: Wie is er vermoord? Met welk wapen? Op welke plaats? Als jullie een antwoord
willen weten op deze vragen kom dan zeker om 20u naar ons lokaal en de activiteit zal gedaan zijn
rond 22u en 22u30.
Zaterdag 20/11: Normaal gezien organiseren we een jaarlijkse koekenverkoop maar vanaf dit
jaar hebben we een nieuw concept namelijk mandenverkoop. Verdere info
volgt nog.
Vrijdag 26/11: Hebben jullie zin om de allerlelijkste schoenen aan te trekken?
Want wij gaan bowlen! Verdere info over onze geweldige uitstap volgt nog.
Vrijdag 03/12: Zijn jullie wel allemaal braaf geweest? De leiding betwijfelt het
Maar er is maar 1 man die deze vraag kan beantwoorden en dat is
Sinterklaas. Als jullie het antwoord willen weten moeten jullie zeker om 20u
naar ons lokaal komen, de activiteit eindigt tussen 22u en 22u30.

Vrijdag 10/12: Het is weer tijd voor onze jaarlijkse winterbar! Leden en ouders zijn uitgenodigd voor
een hapje en een drankje! Verdere info over de winterbar volgt nog!
Vrijdag 17/12: Deze avond wordt het extra gezellig want we gaan een kerstfeestje houden!
Natuurlijk hoort er bij een kerstfeestje een leuk cadeautje dus mag iedereen een cadeautje
meebrengen van rond de 5 euro. Verdere info over ons feestje volgt nog.
Geniet van de kerstvakantie en fijne feestdagen, veel liefs!
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