
 

 

 

 

  

KALENDER okt – nov – dec min12 

• Color run in KLJ stijl:  zondagnamiddag 20 oktober 14u – 17u 
Eens zin om te tonen hoe snel je kan lopen of wil je liever eens heel kleurrijk zijn? Laat je 

volledig gaan tijdens de color run van onze KLJ. Laat je helemaal vol poederen met allerlei 

kleurtjes. We spreken af om 14u op het lokaal. TIP: zorg voor een witte t-shirt, deze kan je 

later als aandenken gebruiken! 

 

• Op weekend met de klj: 8 – 9 – 10 november 
 

 

 

• Mijn pop – up restaurant: zondagnamiddag 24 november 14u – 17u 

 
  

Heb je altijd al eens gedroomd van een eigen restaurantje?  

Tijdens deze activiteit richten we zelf een restaurant op en 

gaan we aan de slag als chef – koks en als … Er valt deze 

activiteit ook wat te verdienen!  

 

Alle activiteiten vinden plaats op het lokaal, tenzij anders vermeld 

Woehoeee! Weekend! Kijken jullie er ook al zo naar uit? Het 

wordt vast en zeker een weekend om nooit te vergeten, dus hou 

dit weekend zeker vrij! Verdere info volgt nog, tot dan. 
 



 

 

 

KALENDER okt – nov – dec min12 

• Gewestactiviteit “Dag Sinterklaasje”: zondagnamiddag 8 december 14u – 17u 
Op zondag 8 december is het nog eens tijd voor een gewestactiviteit. De activiteit vindt plaats bij KLJ – 

Nazareth: Steenweg Deinze 46, 9810 Nazareth. De sint komt op bezoek! Kom jij ook? Kom genieten van al 

het lekkers dat hij meebrengt. Laat dit zeker weten voor zondag 1 december aan Valeska De Koster 0471. 

11 51 58. 

• Kerstfeestje: zaterdagnamiddag 21 december 14u – 17u 
De mooiste tijd van het jaar komt er weer aan. Jaja, Kerstmis en dat moet gevierd worden! 

Het is de bedoeling dat je een cadeautje koopt van maximum 5 euro. Zorg er wel voor dat 

het zowel voor een jongen als voor een meisje kan. Zo is iedereen tevreden met het 

cadeautje dat hij/zij krijgt. Wij hebben er al vast zin in. Tot dan! 

Alle activiteiten vinden plaats op het lokaal, tenzij anders vermeld 

 
Hebben jullie nog vragen?  

Dekoster.valeska@gmail.com 

0471. 11 51 58 


