Kalender Woepies
De tijd gaat snel als je jou amuseert! Het is alweer het laatste boekje voor dit KLJ jaar
Maar dit wil ook zeggen dat we alweer een trimester dichter zijn bij ons kamp! Hopelijk
kunnen we jullie talrijk ontvangen op onderstaande activiteiten!
zondag 3 april: De leiding en de oudste leden van onze KLJ, de +18, gaan er even tussenuit.
We gaan allemaal samen op weekend dus zullen we 3 april geen leiding kunnen geven. En
neen, dit is geen grap ;-).
Woensdag 20 april: Vandaag is het buitenspeeldag, tijd om jullie speelkledij aan te trekken
en te gaan ravotten met jullie vriendinnetjes. De gemeente Lochristi organiseert ook dit jaar
weer een buitenspeeldag op speelplein Joepla. Dit gaat door van 13u tot 17u. De leidsters
van de KLJ zullen ook aanwezig zijn. Namelijk om lekkere wafels te verkopen. Kom ons zeker
eens een bezoekje brengen voor een babbeltje of een wafel!
zondag 24 april: Pasen is dan misschien wel al een week geleden, we kunnen dit natuurlijk
niet laten voorbijgaan zonder een heus paasspel! Kom samen met ons ontdekken wat de
paashaas voor ons heeft achtergelaten op het KLJ-plein. De activiteit gaat door van 14u-17u.
zondag 1 mei: Vandaag is het dag van de arbeid en hier hebben we een passende activiteit
voor bedacht! We spelen het grote beroepenspel. Ben je benieuwd wat dat inhoudt? Kom
dan zeker verkleed van 14u-17u naar het KLJ-plein.
zondag 8 mei: We sluiten dit KLJ-jaar af met een spetter! De laatste activiteit zal een
betalende activiteit zijn. We houden nog even geheim wat we gaan doen. Meer info volgt
nog..
zondag 15 mei: Wat de leiding vandaag in petto heeft voor jullie blijft nog even een
verrassing! Als je benieuwd bent kom dan zeker naar het KLJ-plein van 14u tot 17u.
zondag 22 mei - zondag 26 juni : Jullie leiding heeft examens dus er zullen geen activiteiten
zijn… Als jullie toch eens aan ons zouden denken, ontvangen wij graag een briefje/tekening
in onze KLJ brievenbus of een smsje!
Zaterdag 2 juli: Missen jullie ons nog niet? Wij jullie wel hoor! Gelukkig zal het vandaag een
blij weerzien worden want we trekken met zijn allen naar (trommelgeroffel) Walibi!!
Willen jullie graag mee? Volg dan de instructies van de brief vooraan in het boekje. Tot dan!
Zo het KLJ-jaar zit er alweer op maar niet getreurd want er komt nog een spetterend kamp
aan! Indien de examens op tijd afgelopen zijn en er toch nog een activiteit volgt in Juni
berichten we jullie hier nog over op whatsapp!
Veel liefs jullie leiding,
Melissa Coysman: 0496 25 00 45
Laurence Audenaert : 0495 88 46 99
Lotte Vervaet: 0479 29 08 98
Amber Dhont: 0497 23 05 05

