Kalender woepies
Dag lieve woepies! Na lang wachten is het nieuwe KLJ jaar eindelijk gestart. Jullie allerliefste leiding
heeft er alvast super veel zin in om jullie te leren kennen. Hopelijk kijken jullie even hard uit naar dit
nieuwe, spetterende KLJ jaar als wij! 🤩 Wij hopen dan ook dat jullie elke activiteit talrijk aanwezig
zullen zijn.
Zondag 9 oktober: Om aan een nieuw KLJ jaar te starten is het belangrijk om elkaar beter te leren
kennen en een hechte groep te vormen. Probeer zeker deze eerste activiteit niet te missen zodat je
de andere woepies (nog) beter leert kennen. We verwachten jullie van 14 uur tot 17 uur op het plein.
Zondag 16 oktober: Wie kan goed zijn veters strikken? Wie kan er goed verschillen zoeken? Wie is
er de snelste? Wie kan goed aardappelen schillen? Vandaag gaan we op zoek naar de homo
universalissen in de groep.🤪 Kom om 14 uur naar ons plein om te tonen dat jij een echte homo
universalis bent. De activiteit is gedaan om 17 uur.
Vrijdag 21 oktober: Joepieee het is Dag van de Jeugdbeweging. Jullie mogen vandaag
in jullie KLJ uniform naar school gaan. Toon iedereen dat jullie een trotse KLJ’er zijn!
Zondag 23 oktober: Amai wat voor een muffe geur hangt hier? En wat voor scheve
tanden heeft die jongen? Woepie-tandartsen, jullie leiding heeft jullie hulp nodig want
wij kunnen dit probleem niet alleen oplossen. We verwachten jullie van 14 uur tot 17
uur op het plein als tandartsassistent. 😷
Zondag 30 oktober: MOEHAHAHA…. durven jullie het grote halloweenspel aan? Kom dan verkleed
als een griezelfiguur. De locatie van de activiteit zal nog gecommuniceerd worden. We verwachten
jullie van 14 uur tot 17 uur.
Zondag 6 november: Vandaag is het startmis!!! jeeeeeeej!!!! We verzamelen allemaal aan de kerk
van Hijfte. Er staat jullie daar ook nog een super lekkere verrassing te wachten dus zorg dat je er
zeker bent! Tot dan. :)) Het exacte uur wordt nog gecommuniceerd.
Zondag 13 november: Vandaag is het geweststartdag. Er staat een grote activiteit met al onze
vrienden van het gewest op de planning. De activiteit begint om 14u en zal eindigen om 17u. Tot
dan!
Zaterdag 19 november: Jullie leiding heeft de voorbije weken manden verkocht die we vandaag
rondbrengen. Hopelijk hebben jullie ouders ook een mand gekocht en kunnen jullie
samen met hen genieten van een lekkere apero- of dessertmand.
Zondag 20 november: Na de mandenverkoop heeft jullie leiding nood aan een
verwenactiviteit samen met jullie. Op deze echte girlsnamiddag gaan we maskertjes
aandoen, nagels lakken, onze haren opsteken en nog veel meer. Wie dit niet wil
missen komt opnieuw van 14 uur tot 17 uur naar ons plein. 💅
Zondag 27 november: Alhoewel de Sint nog niet bij jullie thuis is gepasseerd, komt
hij wel al eventjes naar de KLJ. Hopelijk zijn jullie braaf geweest want wie weet wat
de Sint voor jullie in petto heeft. Als je dit hoog bezoek niet wil missen, dan kom je
van 14 uur tot 17 uur naar ons plein.

Zondag 4 december: Gromgrom…gromgrom… Amai is dat jullie buik die zo aan het grommen is?
Jullie hebben precies nog grote honger. We zullen dat oplossen door allemaal samen lekker te koken.
Waar we zullen koken wordt later nog gecommuniceerd. 🍽
Vrijdag 9 december: We nodigen jullie graag uit voor onze gezellige Winterbar samen met jullie
ouders. Hier zal je een glaasje kunnen drinken, een praatje slaan met de leiding of ouders van andere
leden en opnieuw ziet iedereen (alweer 😉) zijn KLJ vrienden
terug. Opnieuw wordt concrete informatie later
gecommuniceerd.
Zaterdagavond 17 december: Het kan zijn dat jullie de leiding al
hebben horen spreken over balhouwen. Wel vanavond gaan wij
samen met jullie balhouwen, maak jullie klaar voor een dik
feestje. De feestlocatie en de feesturen worden jullie later nog
gecommuniceerd. 🎉
Zondag 25 december: Vandaag is het Kerstmis en dus ook geen activiteit. Wel willen we jullie een
prettige Kerstmis wensen.
Zondag 1 januari: Alweer geen activiteit want het is vandaag Nieuwjaar. Opnieuw willen wij jullie wel
een gelukkig nieuwjaar wensen. 🎆
Ziezo dit was het alweer voor 2022. We verwachten jullie opnieuw talrijk aanwezig in 2023 en
kunnen al niet wachten tot de activiteiten opnieuw starten. Tot snel!
Veel liefs jullie leiding,
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