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Na een fantastisch kamp hebben de Grieken en de
Romeinen besloten om de strijdbijl te begraven. Gedaan
met mango’s eten en tijd voor een portie gloednieuwe
activiteiten!

Zondag 28 augustus: Hoevewandeltocht
Ook de KLJ doet weer mee aan de jaarlijkse
hoevewandeltocht van de landelijke gilde. We spreken
met iedereen af om 13u op de hoeve van de familie
Vandenhole – Kanarieberg 15 te Ronse. Daar mogen jullie
om 16u terug opgehaald worden.

Zondag 4 september: Zee
Met de trein naar... de zee! We verwachten iedereen in
strandkledij om 9u aan het station in Oudenaarde, daar
zijn we terug om 19u30 met onze kleren vol zand.
Meebrengen: lunchpakket, een beetje zakgeld,

zwemgerief, schepjes of ander strandspeelgoed en
vergeet zeker je uniform niet aan te trekken!

Zaterdag 10 september: Pretpark
En dit jaar gaan we naar... tromgeroffel... PLOPSALAND!
Vroeg opstaan is de boodschap, want om 7u30 word je, in
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uniform, aan het station van Oudenaarde verwacht. Na
deze toffe dag zijn we om 20u30 terug in het station.
Meebrengen: bijdrage van €20, lunchpakket, zakgeld,

horloge en eventueel een handdoek als je van de
waterattracties houdt!
! Inschrijven tot en met 1 september bij Jana (0470 18
73 21) !

Zaterdag 17 september: Lesse
Op zaterdag 17 september staat onze jaarlijkse uitstap
naar de Ardennen gepland. We spreken af om 6u
’s morgens aan het station van Oudenaarde, waar we na
het afvaren van de Lesse om 23u30 terug zullen staan.
Dit alles uiteraard onder voorbehoud van de stand van het
water. Houd dus zeker onze Facebook-pagina in de gaten!
Meebrengen: bijdrage van €15, lunchpakket,

waterbestendig schoeisel, plastiekzak voor natte kledij en
reserve kledij.
! Inschrijven tot en met 8 september bij Ben (0479 49 27
72) !

Zondag 25 september: -16 activiteit
Op deze zondagnamiddag worden alle eitjes, kuikentjes én
kiekskes verwacht in het lokaal aan de Maalzaak voor een

spetterende activiteit. Deze gaat door van 14u tot 16u.

Zaterdag 1 oktober: Oktoberfuif
Op zaterdag 1 oktober organiseert jullie leiding een
Oktoberfuif in de Parochiezaal van Etikhove om wat extra
geld in het laatje te brengen. Zeker een datum voor onze
haantjes om vrij te houden!
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Zondag 9 oktober: Startdag
Eitjes en Kuikentjes: 14u-17u
Kiekskes en haantjes: 18u-21u

Trommel al je vriendjes en vriendinnetjes op om mee met
ons het volgend KLJ-jaar éxtra leuk te maken! De
startdag gaat door in ons lokaal.

Zondag 16 oktober: Bosspel
De week na onze startdag gaan we al meteen met alle
leden samen naar het bos. Afspraak om 14u aan de
Boekzitting (muziekbos). Als jullie vuil genoeg en helemaal

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

Vrijdag 21 oktober: Dag van de Jeugdbeweging
Op deze dag mogen jullie extra fier zijn dat jullie in KLJ
Etikhove zitten! Draag de ganse dag je uniform naar
school, je hobby, je werk…

22 tot 24 oktober: Leidingsweekend
Dit weekend gaat de leiding op teambuilding om de beste
activiteiten voor te bereiden voor het nieuwe KLJ-jaar.
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Zaterdag 29 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 5 november: Patattenverkoop deel 2
Idem vorige week.

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, Julie en Henri

