Update Juni 2019
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!
•

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!

•

De wafels kun je afhalen tijdens elke activiteit, er zijn nog steeds vanille wafels te
koop!

•

Tijdens het KLJ café van 31 mei is er vanaf 19h een kampinfomoment! Be there or
be onwetend.

KLJ Activiteitenplan!

Juni 2019
V 07/06: +12

Z 08/06: -12
V 14/06: +12
V 21/06: +12
Z 22/06: iedereen!
V 28/06: KLJ café
+12 act – 19u tot 21u(30)

-12: 12-18 juli
+12: 11-21 juli

+16 act – 20u tot 22u(30)

Juli 2019
Kamp

-12 act – 14u tot 17u

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

+12
Vrijdag 07 juni
@ KLJ Lokaal

-12
Zaterdag 08 juni
@ KLJ Lokaal

Fietsspel
Kom met je fiets naar de KLJ en doe met
ons onze fiets-plaktocht mee!

Hevige spelen
Begeef je voor de laatste keer naar de
KLJ en speel deze hevige spelen mee!
Doe je vuile/slechte kleren aan want we
zullen heftig te keer gaan.

Den blok erop!
+12
Vrijdag 14 juni
@ KLJ Lokaal

+12
Vrijdag 21 juni
@ KLJ Lokaal

Te midde van deze zware tijden kun je
naar onze weide rijden! We steken een
kampvuur aan, dus je kan lekker relaxen
en eventueel je boeken op het vuurtje
gooien.

Hunger Games
Doe een bikini aan zodat je in het water
kan gaan staan, maar laat je beste thuis
want het neemt wat kleurpoeder mee
naar huis.

BOBBEJAAAAAAANLAND
Deze zaterdag is de afsluiter van ons
mooie KLJ jaar en gaan we met alle
leden naar Bobbejaanland, op pagina 3
vindt je meer info!

KLJ café
Iedereen!
Vrijdag 28 mei
@ KLJ Lokaal

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 & +12
Zaterdag 22 juni
@ Bobbejaanland

Zaterdag 22 juni
09.45 aan Bobbejaanland zijn of met de fiets aan standbeeld De Wannes vertrekken om 09.15
17.10 komen halen aan Bobbejaanland of +/- 17.30 aan De Wannes

Deadline inschrijving: 15 juni
€15 per persoon
Storten op BE81 7333 2200 0624 (mededeling: BOB + naam)
Neem zelf eten/ drinken mee!

Schrijf je in via mail en stort het geld! Zet in de mail:
− Hoe het lid gaat (met de fiets/alleen/gedeeltelijk/…)
− Of je een abonnement hebt of niet (dan moet je niet betalen)
− Bijkomende zaken waar we rekening mee moeten houden

