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Nu de feestdagen en examens volledig achter de rug zijn,
kunnen we terug genieten van vele leuke KLJ-momenten
samen. Jullie komen toch ook?

Zaterdag 7 maart: Kinderkahoele
Naar aanleiding van de Kahoele fuif van Chiro Schorisse
organiseren ze ook dit jaar de ‘Kinderkahoele’. Natuurlijk
zullen wij ook aanwezig zijn om onze beste danspasjes
boven te halen. De activiteit vindt plaats van 16u tot 18u
in de PZ te Etikhove. Vergeet niet jullie KLJ-uniform aan
te trekken!

Vrijdag 13 maart: EHBO-vorming
Op deze vrijdag de dertiende hopelijk niet te veel
ongelukken, want de jeugdraad organiseert een EHBO
vorming voor onze haantjes. Zeker handig om op zak te
hebben voor toekomstige leiding! Exacte uren worden nog
meegedeeld.

Zondag 15 maart: Puttene-games
Op deze activiteit spreken we af met iedereen om te
ravotten in Puttene om 14u. De kinderen kunnen moe maar
voldaan om 17u weer opgehaald worden. Denk zeker aan
aangepaste kledij bij regenweer!
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Vrijdag 20 maart: Hobbykok van de KLJ
We gaan op zoek wie er nu eigenlijk de beste chefs zijn
van de KLJ. Jullie zijn welkom in het lokaal om 18u (met
keukenschort!) en na al het kokerellen mogen jullie om
22u naar huis. Uiteraard zal er een professionele jury
jullie gerechten proeven en gaat de winnaar met een leuke
prijs naar huis!

Zondag 22 maart: Activiteit
Ook de eitjes en kuikentjes worden deze maanden
verwend met leuke activiteiten! Jullie worden van 14u tot
17u verwacht in het lokaal.

Zaterdag 28 maart: Activiteit haantjes
Na de activiteit voor onze jongsten vorige week, is het nu
de beurt aan de haantjes. Jullie worden vanaf 20u in het
lokaal verwacht.

Zondag 29 maart: Kubb-tornooi
Een gezonde geest in een gezond lichaam en daarom gaan
we zondag 29 maart een namiddag (14u tot 17u) Kubben
in Puttene.

Zaterdag 11 april: Levende Kickertornooi
Deze zaterdag houden we voor de eerste keer ons
Levende Kicker Paastornooi voor
jeugdbewegingen/verenigingen. Uren zullen hierover nog
apart gecommuniceerd worden.
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Zaterdag 18 april: Mega Dorpsspel
Op deze activiteit spreken we af met iedereen om te
Etikhove onveilig te maken. Jullie worden om 14u
verwacht aan het lokaal, om daar na het uitvoeren van alle
opdrachten om 18u terug opgehaald te worden.

Zondag 26 april: Gewestactiviteit
Voor de eitjes en kuikentjes staat er nog een
gewestactiviteit op het programma in april! Jullie worden
van 14u tot 17u verwacht aan Domein de Ghellinck.

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 kiekskes (1-2-3e middelbaar)

De kuikentjes (4-5-6e leerjaar)

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

