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Zondag 11 Oktober 14u-17u
We gaan opnieuw van start! Het nieuwe 

Klj-jaar vol plezier, vrienden en leuke 
activiteiten begint met een spetterende 
startactiviteit. We verwachten jullie met 

een vrolijke glimlach en met al jullie 
vriendjes om 14u aan het lokaal 

(Dorpsstraat 12, 9052 Gent). Er staat jullie 
een heel fijne middag te wachten, hopelijk 

tot dan!

Zaterdag 24 oktober 14u-17u
Boe! Het is weer zo ver, dat de geesten en 

spoken weer gaan ronddwalen. Durven 
jullie te komen? Wij verwachten jullie om 

14u op het lokaal zonder angst en 
verkleed!

Weekend 13-14-15 november

Dit weekend wordt een top weekend!
 We zullen samen leuke activiteiten doen, 
gezellig samen eten en nog vele andere 
leuke dingen beleven. Verdere info volgt 

later, maar schrijf deze datum alvast in je 
agenda!

Zondag 29 november
        Hebben jullie allemaal zin 

om in het gevaarlijke oerwoud van 
Zevergem te trekken?

          De leiding alvast wel... Wij 
verwachten jullie om 14u op het 

dorp van Zevergem,
          met een klj sjaaltje en/of trui 

en vuile kleren. 



Zondag 6 december 14u-17u
Sinterklaas is in het land en dat mag 

gevierd worden! In de drukke agenda van 
de oude man hebben we toch nog een 
plaatsje gevonden om ook eens bij ons 
binnen te springen. Uit goede bronnen 

hebben we vernomen dat er geen stoute 
kindjes aanwezig zijn dus wordt het één 
groot feest. Jullie worden om 14u op het 

lokaal verwacht. 

Zaterdag 19 december 19u-22u
Hohoho! Hebben jullie zin om samen met ons 
en al jullie vrienden Kerstmis te vieren? Jullie 
zijn allemaal uitgenodigd door de kerstman 

om er samen met ons een spetterende avond 
van te maken! Jullie worden om 19u verwacht 

aan het lokaal. Hopelijk tot dan!

@KLJ
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Heb je nog vragen? 
Valeska De Koster 

0471/115158
Alle activiteiten vinden 

plaats op het lokaal 
tenzij anders vermeld.



Zondag 11 Oktober 14u-17u
We gaan opnieuw van start! Het nieuwe 

Klj-jaar vol plezier, vrienden en leuke 
activiteiten begint met een spetterende 
startactiviteit. We verwachten jullie met 

een vrolijke glimlach en met al jullie 
vrienden om 14u aan het lokaal 

(Dorpsstraat 12, 9052 Gent). Er staat jullie 
een heel fijne middag te wachten, hopelijk 

tot dan!

Vrijdag 23 oktober 19u-22u
Boehoeehoee! 👻 Hebben jullie zin 
om vrijdagavond samen Halloween 
te vieren? We verwachten jullie om 

19u op het lokaal.

Zondag 8 november 14u-17u
  Zondagmiddag trekken we met z’n 

allen het dorp in. We verwachten 
jullie om 14u op het lokaal. Met een 
klj sjaal en/of trui aan, en natuurlijk

 ook een goed humeur, tot dan!

Zondag 29 november 14u-17u
Zondagnamiddag om 14u worden 
jullie op het lokaal verwacht. Wat 

we gaan doen blijft nog een grote 
verrassing! 

Het wordt zeker fun :)

Vrijdag 18 december 19u-22u
Het is weer zover! Kerstmis komt 

eraan met al die gezellige feesten...
           Maar wat zou klj zijn zonder 

kerstfeestje? Jullie worden verwacht 
om 19u op het lokaal. 

Hopelijk tot dan!
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Heb je nog vragen? 
Valeska De Koster 

0471/115158
Alle activiteiten vinden 

plaats op het lokaal 
tenzij anders vermeld.


