
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

KALENDER jan – feb – mrt min12 
• We spelen een spel: zondagnamiddag 19 januari 14u – 17u 

 

 
 

Woehoeeeee we spelen een spel! Een namiddag vol pret, dat wil je toch niet missen? Kom deze 
namiddag zeker en doe warme, vuile kleren aan. We spreken af om 14 u op het lokaal, na veel 
gelach en gespeel laten we jullie terug huiswaarts keren om 17 u. Tot dan speelkameraadjes. 

• Schaatsen: zondagnamiddag 2 februari 14u – 17u 

 

 
 
	

• Koekjesverkoop: zaterdagnamiddag 22 februari 8u30	– 18u 
We verzamelen om 8u30 op het lokaal na een stevig ontbijt thuis, zodat we de volledige voormiddag veel energie hebben. Houd zeker rekening met het 
weer en trek je beste stapschoenen aan. (Hopelijk hebben we geen regenjas nodig!) Haal dus je sjaaltje en pull maar uit de kast! Om 12 u kunnen de leden 
gratis op het lokaal eten of kan er thuis gegeten worden. (Indien er leden zijn die enkel in de voormiddag kunnen komen is dit geen probleem, jullie kunnen 
om 12 u terug naar huis gaan. Indien er leden zijn die enkel in de namiddag kunnen helpen, verwachten wij jullie om 13 u op het lokaal). Wij hopen 
uitverkocht te zijn tegen 18 u, dan mogen jullie dus terug huiswaarts keren (met een aantal zakjes koeken uiteraard 😊). Ook hangt aan deze dag een 
mooie beloning vast. Hoe meer jullie helpen, hoe meer korting jullie krijgen op het toegangsticket voor het pretpark dat we deze zomer zullen bezoeken. 
Latere info hierover volgt bij de kalender van de zomervakantie.  
 

Alle activiteiten vinden plaats op het lokaal, tenzij anders vermeld 

Zondagnamiddag 2 februari gaan we gezellig met z’n allen schaatsen. Niet alleen met de -12, maar ook met de -16! We 
verzamelen om 14 u aan de ingang van de Kristalijn in Gent. Om 17 u zullen we buiten weer klaar staan om huiswaarts te 
keren. Wij hebben er alvast veel zin in, tot dan! (PS: Probeer zeker en vast te carpoolen, zo hoeft niet iedereen afzonderlijk te 
rijden) 

Wat breng je mee? 
• KLJ pull en KLJ sjaaltje     
• Handschoenen 
• Goed humeur  



	

	

	

KALENDER jan – feb – mrt min12 
• Met z’n allen naar de Brielmeersen: zondagnamiddag 1 maart 14u – 17u 

Op zondagnamiddag 1 maart trekken we met z’n allen naar de Brielmeersen in Deinze. We verzamelen om 14 u aan de 
ingang van de Brielmeersen (Stadionlaan, 9800 Deinze). Kleed je warm genoeg en zorg dat je kleren aan hebt die vuil 
mogen worden want we gaan flink ravotten. Doe ook zeker jouw KLJ pull en KLJ sjaaltje aan, zo zijn we goed zichtbaar. 
We hebben horen zeggen dat er in de Brielmeersen een MEGA COOL doolhof is. Zouden we onze weg daarin terugvinden? 
Dat wordt een hele uitdaging. Om 17 u verzamelen we opnieuw aan de ingang van de Brielmeersen. De leiding heeft er 
alvast super veel zin in, hopelijk jullie ook. Tot dan!  

 
• Knutselnamiddag: zaterdagnamiddag 14 maart 14u – 17u 

   

	

Alle activiteiten vinden plaats op het lokaal, tenzij anders vermeld 

 

Heb je nog vragen? 

Dekoster.valeska@gmail.com 

0471.11 51 58 

Op zaterdagnamiddag 14 maart houden we een ontspannende knutselnamiddag. Samen gezellig knutselen met z’n 
allen met op de achtergrond wat sfeermuziek. Klinkt dat niet tof? Het wordt een namiddag vol ontspanning en jullie 
mogen jullie creativiteit de vrije loop laten gaan. Misschien zijn jullie wel geboren kunstenaars? Tot dan! 

	

	

• Sportfeestweekend: vrijdagavond 27 maart tot zondag 29 maart 
 
Het sportfeestweekend gaat door van vrijdagavond 27 maart (20 u) tot en met zondag 29 maart. Verdere informatie volgt nog via uitnodiging. 


