
Een nieuw KLJ-jaar en we vliegen er weer in! Met het 

jaarthema ‘Back To Basics’ wordt het weer dikke fun.  

Vrijdag 25 oktober: Dropping gewest 

We starten ons nieuw KLJ-jaar met een dropping van het 

gewest. Deze gaat door van 19u30 tot 23u. Locatie volgt 

via Facebook! 

Zaterdag 26 oktober: Patattenverkoop  

Ook dit jaar gaat onze patattenverkoop weer van start! 

We verwachten al onze enthousiaste leden van 10u tot 

17u op het dorp. Jullie krijgen ‘s middags eten, zodat 

jullie goed patatjes kunnen verkopen! Zorg dat je voorzien 

bent op de weersomstandigheden! 

Zaterdag 26 oktober: Halloweentocht 

Na het goede werk van overdag doen we ’s avonds mee aan 

de halloweentocht van de Liberale Vrouwen Maarkedal. 

We spreken om 19u af aan de visvijver in Nukerke, waar 

we om 23u zullen terugstaan. 

!! Inschrijven bij Ben voor 18 oktober (0479/49.27.72) !! 

Zaterdag 2 november: Patattenverkoop 

Idem vorige week. 
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Zondag 10 november: Bosspel 

We gaan naar het muziekbos! Afspraak met iedereen om 

14u aan de Boekzitting. Als jullie vuil genoeg en helemaal 

moe zijn, spreken we terug af om 17u op dezelfde plaats. 

Vrijdag 15 november: Jeugdraad 

Na een lastige schoolweek,  staat er een toffe activiteit 

van de jeugdraad op het programma! Deze gaat door van 

19u30 tot 22u30. Info over de locatie volgt later via 

Facebook! 

Zondag 24 november: Knutselen 

In blijde verwachting van de Sint gaan we ons deze 

zondagnamiddag al goed voorbereiden. We gaan 

cadeautjes knutselen voor Sint en Piet in het lokaal van 

14u tot 17u. 

Zaterdag 30 november: Verrassingsactiviteit 

Tijdens deze namiddag mogen de kuikentjes en de 

kiekskes nog eens samen spelen. Voor hun staat een leuke 

activiteit op de planning! Meer info volgt via Facebook. 

Vrijdag 6 december: Sinterklaas 

Hij komt, hij komt, de lieve goede sint! Sinterklaas blijft 

speciaal voor de KLJ nog eventjes in het land! Alle eitjes 

en kuikentjes zijn welkom in het lokaal van 18u-20u. Alle 

kiekskes en haantjes zijn welkom van 20u30-22u. En wie 

niet braaf geweest is het afgelopen jaar, vliegt in de zak! 
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Vrijdag 13 december: Filmavond 

Op deze vrijdag de dertiende zal het spoken in ons 

lokaal. De studenten kunnen hier even ontspannen en 

komen griezelen van 20u tot 22u30. 

Vrijdag 20 december: Schaatsen 

Joepie, we gaan schaatsen! We spreken af om 19u aan de 

bib van Oudenaarde, waar we om 21u terug zullen staan. 

Vergeet zeker je handschoenen niet!! 

Vrijdag 27 december: Kerstfeestje 

Hohohoo het is weer tijd voor Kerstmis en we vieren dat 

met iedereen vanaf 18u in het lokaal. De eitjes en de 

kuikentjes mogen met een pakje naar huis om 20u en de 

kiekskes en de haantjes mogen blijven tot 21u30. Kleed 

je best wel warm, want we blijven niet de hele tijd binnen 

zitten. 

Meebrengen: een pakje van ongeveer €10 voor onder onze 

kerstboom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij twijfel of onduidelijkheden over de indeling en werking van de brief, 

hebben we het hieronder nog eens neergeschreven. 

 → De eitjes (1-2-3e leerjaar) → De kuikentjes (4-5-6e leerjaar) 

 → De kiekskes (1-2-3e middelbaar)  → De haantjes (vanaf 4e                                                                                                                      

middelbaar) 

Vele groetjes van de leiding, 

Jonas, Kasper, Dries, Servais, Nemo, Daan, Lukas, Jens, Emma, Jolien, 

Louise, Lauren, Sven, Anne-Sophie, Sander, Ben, Emiel E., Arthur, Emiel V. en 

Basile 
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