Zondag 10 oktober: Joehoe, we starten het nieuwe KLJ-jaar direct met een reis rond de
wereld. Hebben jullie al veel verschillende landen bezocht? Ga jij vaak op reis? We
verwachten jullie op het KLJ-plein voor het reis-rond-de-wereld-spel om 14 uur en kunnen
opgehaald worden om 17 uur.
Zondag 17 oktober: Wie zingt ‘is het een vliegtuig, is het een vogel’? Weet jij het? Ken jij net
zoals jouw leiding alles van muziek? Kom het testen op het KLJ-plein van 14 uur tot 17 uur.
Vergeet jullie stem niet op te warmen ;-) !!
Vrijdag 22 oktober: De grote feestdag van alle jeugdbewegingen valt dit jaar op vrijdag 22
oktober. Ben jij trots dat je in KLJ Lochristi-Hijfte meisjes zit? Laat iedereen zien dat je een
van ons bent en ga met je KLJ-trui en KLJ-sjaaltje naar school. GO GO KLJ’ers!
Zondag 24 oktober: Wil je altijd de beste zijn? Wil je altijd alles winnen? Kom het tonen in
het Provinciaal domein Puyenbroeck want vandaag spelen we een heel groot spel tegen
andere KLJ’s. Meer info volgt later.
🥳 vrijdag 29 oktober: Leidster Melissa is jarig! je mag steeds een berichtje sturen ;) dat
zou ze heel tof vinden (04/96.25.00.45)
zondag 31 oktober 2021: Vandaag de
perfecte activiteit voor alle creatieve
zielen en handige harry’s onder ons: we
gaan knutselen! We spreken af om 14u
op het plein, om 17u gaan jullie met
een mooi knutselwerkje naar huis.
Zaterdag 6 november: Haaaallo,
haaaallo, Halloween, dat is griezelen,
dat is spoken! Trek maar allemaal jullie engste kostuum aan want vandaag vieren we
Halloween op de KLJ. Wie durft mag met ons mee komen griezelen op het plein tussen 19u
en 21u.
Zondag 7 november: Omdat de K in KLJ voor katholiek staat, gaan we vandaag met z’n
allen naar de kerk voor onze jaarlijkse startmis. We spreken af om 10u aan de kerk van
Hijfte. De afwezigen zullen ongelijk hebben want zoals gewoonlijk voorzien we ook een
lekkere verrassing! Vergeet ook zeker jullie KLJ-trui en sjaaltje niet aan te doen;
Zondag 14 november: Vandaag leren we onze vrienden en vriendinnen van het gewest
kennen. Het belooft een toffe namiddag te worden, boordevol plezier! De geweststartdag
gaat door van 14u tot 17u op ons eigen KLJ-plein.
zondag 21 november: Zijn jullie echte bollebozen? Dat testen we deze namiddag in het
lokaal van 14u-17u want jullie moeten ontsnappen uit onze zelfgemaakte escape room! Lukt
dit jullie binnen het uur? Kom het zeker proberen!
Zondag 28 november: Hij komt, hij komt, de lieve goede sint… zijn de woepies braaf
geweest dit jaar? wie zal er in de zak terechtkomen? Dit ontdekken jullie van 14u-17u op het
KLJ terrein!
zondag 5 december: Vandaag spelen we 1 tegen allen, lukt het jullie om alle opdrachten te
volbrengen binnen de tijd? Jullie zullen moeten samenwerken om alles tot een goed einde te
brengen, komen jullie ook? ;)

vrijdag 10 december: Brrrrr heb jij het ook al zo koud? Kom je dan opwarmen aan een
vuurtje in de winterbar. Jij en jouw ouders zijn welkom voor een hapje en een drankje. Wij
verwachten de woepies om 19u en de ouders mogen vanaf 20u30 komen om een babbeltje
te doen.

