Kalender rebbels
Liefste Rebbels,
Na een lange maand wachten, weten jullie eindelijk wie jullie fantastisch gekke leiding zal zijn voor
het komende KLJ-jaar! Zijn jullie even fantastisch gek om jullie elke activiteit te smijten en jullie voor
de volle 100% te amuseren? Lees dan snel verder en ontdek wat wij voor jullie in petto hebben!
ZONDAG 09/10: We vliegen er direct goed in, want we gaan deze middag alle cafés ontdekken op
onze heuse kroegentocht! Leg maar een goed bommetje want we verwachten jullie van 14u-17u op
het plein!
VRIJDAG 14/10: Jammer genoeg is het deze week GEEN ACTIVITEIT, tot volgende week!
VRIJDAG 21/10: Vandaag is het onze dag! De dag waarop je een trots
HIJFTE WIJF moet zijn! Jaja, vandaag is het ‘Dag van de
jeugdbeweging’! We gaan allemaal samen een gratis hamburger gaan
verorberen in Lochristi. (Vergeet zeker niet in uniform te komen!) We
spreken af aan de Lodejo om 18u30.
ZONDAG 30/10: Waar gaan we heen? Wie zal het zeggen? Jullie zullen
het deze middag (hopelijk) ontdekken. Wij brengen jullie naar een onbekende plaats, aan jullie om de
weg terug te vinden. Met andere woorden, DROPPING!!! Kom om 14u naar het lokaal, hopelijk zijn
jullie om 17u terug.
ZONDAG 06/11: Waarvoor staat de K van KLJ? Katholiek natuurlijk! Vandaag is het Startmis! Het
exacte uur TBA 😉 Daarna houden we een groot vrijgezellenfeest! Geen vrijgezellen zonder gekke
kleren dus we verwachten jullie allemaal in thema ‘PINK!’ (nog niet in de kerk 😉) Vergeet ook geen
lunchpakket mee te nemen! De activiteit zal gedaan zijn tegen 14u.
ZONDAG 13/11: We zijn vriendjes met iedereen! Ook met de jongens en meisjes van ons gewest!
Vandaag worden jullie verwacht in Heirbrug (Veerstraat 14, 9160 Lokeren) voor de gewest startdag.
Van 14u tot 17u!
VRIJDAG 18/11: Wat doe je met 2 latten onder je voeten? Skiën!
Wat doe je daarna? Après skiën! Verkleed jullie zo origineel
mogelijk en kom met de fiets naar ons skigebied vanaf 20u. Het
einde is voorzien rond 22u30.
ZATERDAG 19/11: Vandaag is het onze jaarlijkse
mandenverkoop. Vergeet zeker geen lekkere aperitiefmand, picknickmand of dessertmand te kopen!
VRIJDAG 25/11: Hoe hoog is jullie IQ? Dat testen we vanavond! We verwachten jullie om 20u!
VRIJDAG 02/12: Hoeveel van jullie vliegen er vandaag in de zak? Dat zullen onze zwarte pieten
beslissen, dus haal jullie puppy oogjes maar al boven! Sinterklaas verwacht jullie om 20u en vertrekt
terug naar Spanje om 22u30.
VRIJDAG 09/12: Vandaag organiseren we een activiteit voor alle leden en ouders. Net zoals 2 jaar
geleden leren we elkaar beter kennen tijdens onze gezellige winterbar! Jullie worden verwacht om

19u, en jullie ouders mogen aansluiten vanaf 20u30. We voorzien een hapje en een drankje en gaan
een sfeervolle avond tegemoet!
VRIJDAG 16/12: De laatste activiteit van 2022 staat voor de deur.
We sluiten het jaar feestelijk af met een kerstfeestje! We doen
opnieuw een Secret Santa, waarbij je een cadeautje (ter waarde van
10 euro) meeneemt naar de KLJ. Voor wie dat cadeautje moet zijn,
laten we jullie nog weten! Opnieuw 20u-22u30 op het lokaal 😉
Wij kijken er heel hard naar uit!
Liefs jullie leiding,
Delphine: +32 470 69 86 77
Jelle: +32 492 99 76 30
Hannah: +32 478 55 28 38
Britt: +32 471 67 53 14

