Update September 2021
KLJ Nieuws en weetjes!
• Afdelingskledij is steeds voorradig op KLJ! Je amuseren kan niet in je beste kleren,
dus koop een KLJ trui (€20) T-shirt (€7) of sjaaltje (€3) aan om aan het spelen te
gaan! Er is nieuwe +12-afdelingskledij (€15)! Nieuwsgierig? Kom zeker eens kijken!
•

Is de update een beetje laat? Neem dan gewoon een kijkje op de KLJ website! Daar
staat heel beknopt onze jaarplanning op. www.kljlichtaart.be/

•

KLJ-sjaaltjes zijn ook dit jaar verplicht te dragen op onze activiteiten. Deze zijn aan
te kopen in ons lokaal (€3).

•

Vragen over onze -9 en +9 werking? Neem een kijkje op onze website
www.kljlichtaart.be of vraag het na bij onze groepsverantwoordelijken: Karen (+9),
Sam (-9).

•

We werken dit jaar bij de -9 en +9 met lid van het jaar. Telkens wanneer een lid naar
een activiteit van KLJ komt, wordt zijn/ haar aanwezigheid bijgehouden. Iedereen
maakt dus kans om op het einde van het jaar een knallende KLJ-prijs te winnen!

•

Het jaarthema van KLJ Lichtaart is dit jaar… CIRCUS KLJ! De startdag van de -9 en
+9 is 11/09/21. De startdag van onze +12 is 10/09/21. De startdag van onze
oudste groep (+16) is 17/09/21.

•

Wil jij je graag inschrijven bij KLJ Lichtaart? Dat kan! Kom naar de activiteiten en
vul het inschrijvingsformulier in
.

•

Belangrijk! Zaterdag 18/09/21 zal het GEEN KLJ zijn. Wij staan met KLJ Lichtaart
op de verenigingenfoor!

•

De zomermaanden lopen ten einde
! Maar let op: je kan nog steeds snel
verbranden; smeer je dus goed in wanneer je naar KLJ-activiteiten komt!

KLJ Activiteitenplan!
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September 2021
Start +12
Start +9 en -9
Start +16
VERENIGINGENFOOR (GEEN KLJ)
Ballin’ Ballin’ +12
Fungames! -9

+12 act – 19u tot 21u(30)

+16 act – 20u tot 22u(30)

-9/+9 act – 14u tot 17u

Meer info over activiteiten vind je in het activiteitenoverzicht van de maand in de update.
ACTIVITEITENOVERZICHT

Start +12
Kom dat zien, kom dat
zien!
We starten met onze
+12 in het circus!
Kan jij de leeuwen
temmen en op een touw
dansen???
Start +9 en -9
-9/+9
zaterdag 11 september
14:00 @KLJ Lokaal

+12
Vrijdag 10 september
19:00 @KLJ lokaal

Ben jij klaar voor een
heuse circusact? Kom
dat zien, kom dat zien!
En jij krijgt van ons een
dikke 10!
Start +16
Kom naar onze eerste
+16 activiteit en wij
toveren voor jou een
konijn uit de hoed… of
heb je liever een doek
voor je snoet??

+16
Vrijdag 17 september
20:00 @KLJ Lokaal

+12
Vrijdag 24 september
19:00 @KLJ Lokaal

Ballin’ Ballin’
Goochelen met ballen of
tover je ze liever weg ?
Maakt allemaal niet uit,
want je tegenstander
heeft sowieso pech !

Fungames!
Fun, Fun, Fuuuuun,
daar begint de pret!
Ook bij KLJ, want wij
hebben ons beste
beentje voorgezet!

-9
Zaterdag 25 september
14:00 @KLJ Lokaal
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