
We zijn blij om ook dit jaar veel nieuwe gezichten te 
verwelkomen in onze KLJ. Samen maken we er 
onvergetelijke herfstmaanden van! 

Zaterdag 13 november: Puttene Games 

Een klassieker zoals de Puttene Games mag uiteraard ook 
niet ontbreken in dit nieuwe KLJ-jaar. Daarom mogen de 
eitjes en de kuikentjes nog eens afzakken naar de 
speelvelden in Puttene. Dit van 14u tot 16u30. 

Vrijdag 19 november: Dropping gewest 

De haantjes mogen op deze vrijdagavond nog eens gaan 
bewijzen in het gewest dat wij de beste jeugdbeweging 
zijn van de streek. Dit in een heuse dropping dan nog wel. 
We worden verwacht aan de zaal in Zulzeke 
(Zulzekestraat 17a) van 19u30 tot 23u . 

Zondag 21 november: Activiteit kuikentjes en 
kiekskes 

Dat er veel leden kiekske zijn geworden dit jaar, moet 
natuurlijk niet betekenen dat ze hun oude vriendjes 
moeten missen. Daarom organiseren wij een fantastische 
activiteit van 14u tot 17u aan het lokaal voor deze twee 
leeftijdsgroepen. 
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Zondag 28 november: Knutselen Sint en Piet 

We zijn in blije verwachting, want de goedheiligman komt 
op bezoek. Uiteraard kunnen we Sint en Piet niet met lege 
handen ontvangen. Daarom komen we op zondag 28 
november van 14u tot 16u samen in het lokaal om te 
knutselen.  

Vrijdag 3 december: Sinterklaas 

Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint! Sinterklaas is in 
het land en heeft besloten om ook de brave kindjes van 
KLJ Etikhove een bezoek te brengen. Hij heeft besloten 
om in twee shifts te komen: 

• Eitjes en kuikentjes: 18u tot 20u 
• Kiekskes en haantjes: 20u30 tot 22u 

Locatie wordt later nog meegedeeld.  

Vrijdag 10 december: Filmavond 

Om even te ontspannen tijdens het leren, mogen alle 
studenten uit het middelbaar op deze vrijdagavond een 
film komen kijken in het lokaal. De deuren van de cinema 
openen om 20u en sluiten om 22u30. 

Vrijdag 17 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!!! 
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Zaterdag 18 december: Kerstfeestje 

Hohoho het is weer tijd voor Kerstmis en we vieren dat 
met iedereen vanaf 18u en natuurlijk ook met pakjes! De 
einduren zijn een beetje verschillend: 

• Eitjes en kuikentjes: blijven tot 20u 
• Kiekskes en haantjes: blijven tot 21u30 

Kleed je best warm aan, want we blijven niet de hele tijd 
binnen zitten. Locatie wordt later nog meegedeeld.  

Meebrengen: een pakje van ongeveer 10 euro voor onder 
de kerstboom (geen snoep!!). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bij twijfel of onduidelijkheden over de indeling en werking van de brief, 
hebben we het hieronder nog eens neergeschreven. 

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

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

Vele groetjes van de leiding, 

Jonas, Kasper, Dries, Nemo, Daan, Lukas, Jens, Emma, Jolien, Lauren, Sven, 
Sander, Ben, Arthur, Emiel, Basile, Jef, Luka, Ward, Senne, Victor, 
Charlotte, Jana, Jara en Julie 


