Update Januari 2019
Januari,
WE SPRINGEN HET NIEUWE JAAR IN MET HEEL VEEL ZIN
We beginnen dit jaar krachtig met een KLJ café, prachtig!
Ons maandprogramma stellen we u voor via de update, uw maandelijks KLJ-magazine,
met de leukste weetjes, belangrijkste mededelingen en een kort, maar duidelijk overzicht
van de geplande activiteiten. De Update zal iedere maand aan u bezorgd worden via mail
en is te raadplegen op onze website www.kljlichtaart.be. Problemen met de ontvangst mail
naar kljlichtaart@hotmail.com
KLJ Nieuws en weetjes!
• Afdelingskledij: 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!
•

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/

•

De leden van de +16 gaan op weekend naar een geheime locatie! Het weekend gaat
door van 22-24 maart, meer info volgt!

•

De leden van de -12 gaan op weekend naar Vorselaar van 15-17 februari, meer info
volgt!

•

Het kamp zal dit jaar doorgaan van 11 tot en met 17 juli voor de -12, en tot 21 juli
voor de +12.

•

Er is een Whatsapp groep aangemaakt met ouders van de -12. Hier kunnen jullie
vragen stellen en zullen wij ook enkele dingen meedelen. We hopen in de toekomst
uitsluitend Whatsapp te gebruiken in plaats van Messenger. Zit je nog niet in de groep?
Laat dat weten tijdens een activiteit aan Karen Anthonis of stuur je gsm-nummer even
door via mail!

KLJ Activiteitenplan!

Januari 2019
V 04/01: New Year Party Café
Z 05/01: Film -12
V 11/01: Casino Royale +16
V 18/01: Schaatsen +12
Z 19/01: Spelletjes -12
+12 act – 19u tot 21u(30)

Februari 2019
V 01/02:03 +16
Z 02/02: Koken -12
V 08/02: Escape room 2.0 +12
V 15/02: Speelplaatsspelen
Z 16/02: Weekend! -12
V 22/02: KLJ café

+16 act – 20u tot 22u(30)

-12 act – 14u tot 17u

Meer info over activiteiten vind je in het activiteitenoverzicht van de maand in de update.
De KLJ cafés zijn voor iedereen!

KLJ Activiteitenoverzicht Januari!

New Year Party Café
Eénmaal per maand openen we ons KLJ
Café!
Kom naar ons café en breng je vrienden
mee, consumpties voor KLJ leden
bedragen €0,80 en voor niet-leden €1.

-12
Zaterdag 5 januari
@

+16
Vrijdag 11 januari
@ KLJ Lokaal

Iedereen!
Vrijdag 4 januari
19u – …
@ KLJ Lokaal

Film
Kom bij ons ontspannen en kijk mee
naar een film op groot scherm!

Casino Royaal
Kom in je Chevrolet El Camino naar ons
Casino en maak kans op een broodje
Martino!

Schaatsen!

Doe je schoenen al maar uit want wij
glijden er even tussenuit!
We spreken af om 18.45 aan het
Blosocentrum van Herentals!
Prijs: 5 euro

Spelletjes namiddag
-12
Zaterdag 19 januari
@ KLJ Lokaal

Vandaag spelen we spelletjes! Het maakt
niet uit of je wint of verliest, zolang je er
maar plezier aan beleeft!
Als er leden zijn die graag hun Wii en of
Playstation willen meenemen (en
mogen) kunnen dat zeker doen.

+12
Vrijdag 18 januari
@ Bloso Herentals

