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Hoi fantastische KLJ’ers! 

September is alwaar voorbij gevlogen en de zomer is nu echt gedaan. Maar niet getreurd, 
ook volgende maand staan we klaar met spetterende activiteiten! 
 
De activiteiten gaan deze maand elke zaterdag door van 14.00 uur tot 17.00 uur in de 
parochiezaal aan de kleuterschool.  
 
 

Extra info voor iedereen 
 

➢ Inschrijvingen 2021-2022 
De inschrijvingen voor het nieuwe KLJ-jaar sluiten 2 oktober. Zorg dat je je gegevens 
hebt doorgegeven via https://forms.gle/Fd7EMnKeNGcJVDAV9 én je lidgeld betaald 
hebt. Als je niet ingeschreven bent, betekent dit ook automatisch dat je niet 
verzekerd bent! 
 

➢ Meespeeldag 2/10 
Zaterdag 2/10 is iedereen welkom om eens te komen meespelen! Neem al je vriendjes, 
zusjes, buurjongens, nichtjes, … maar mee voor een fantastische namiddag! 

 
➢ Dag van de jeugdbeweging 22/10 

Trek op deze hoogdag je uniform aan om naar 
school te gaan en laat aan iedereen zien dat KLJ 
Schoot de beste jeugdbeweging is! Alle trotse 
KLJ’ers zijn welkom tussen 15u en 17u op de 

Vismarkt waar animatie en worstenbroodjes voorzien 
zullen zijn voor jullie.  

 
➢ Halloweentocht 30/10 

Op 30 oktober organiseren we, in samenwerking met de 
kleuterschool, een Halloween tocht voor het hele gezin. Je 
kan de tocht aanvatten tussen 18u en 19.30u. We vragen 
€5 voor de deelname aan de tocht, in deze prijs is een 
pompoensoepje inbegrepen. Kinderen jonger dan 6 jaar 
mogen gratis deelnemen. Vergeet je zeker niet te 
verkleden! Meer info volgt later. 
Deze zaterdagnamiddag zal het GEEN gewone activiteit 
zijn.  

 
➢ Pompoenen gezocht 
Voor een activiteit zijn we op zoek naar veel 
pompoenen. De vorm en maat maakt niet uit. Heb je 
er een of meerderen die je kan missen? Je zou ons 
een groot plezier doen door ze tegen 23 oktober 
onder het afdak te leggen. Alvast bedankt! 

 
 

https://forms.gle/Fd7EMnKeNGcJVDAV9


3 

➢ Sorbetverkoop 
Dit jaar was er voor het eerst een sorbetcoupe te verkrijgen op 
ons ijssalon. We hebben nog enkele dozen heerlijke frambozen 
en mango sorbet over die we zouden willen doorverkopen aan 
slechts €2 per liter. Interesse? Spreek gerust iemand van de 
leiding aan!  

 

Extra info voor de pubers en kadullen 
 

➢ Halloween 29/10 
 Speciaal voor jullie voorzien we een aparte avond om te griezelen. Meer 
info volgt later via jullie leiding. 
 
 

Pagadder: 
Puber: 

Cas De wever 
Noor Janssen 
 
 

2 oktober 
1 oktober 
 
 

Wist je dat ... 
 

• Gitte en Joris (ouders Malou) heerlijke pannenkoeken bakten tijdens de 

startactiviteit. Dankjewel! 

• Ons ijssalon alweer een succes was. Bedankt aan alle helpers en iedereen die een 

ijsje is komen eten! 

• We dit jaar niet enkel bij de leden nieuwe gezichtjes zagen verschijnen maar ook bij 

de leiding. Quinten zal dit jaar elke zaterdag plezier maken met de ukkies. 
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Hieronder enkele belangrijke data die je zeker in je agenda kan aanduiden. Al deze 

evenementen zijn voor alle groepen samen, tenzij er iets anders bij vermeld staat. Verdere 

info volgt altijd in de Sanderkes. 

 

2 oktober 

22 oktober 

29 oktober 

30 oktober 

6 november 

27 november 

3 december 

18 – 20 februari 

26 februari 

6 maart 

26 maart 

2 april 

7 mei 

11 – 20 juli  

16 – 20 juli  

15 augustus  

Midden augustus  

 

Vriendjesdag 

Dag van de jeugdbeweging 

Halloween pubers + kadullen 

Halloweentocht 

Sintemette 

Schaatsen 

Sinterklaas pubers + kadullen 

Weekend 

Vriendjesdag 

Italiaanse eetdag 

Paaseierenverkoop 

Geen activiteit 

Zwemmen 

Kamp voor pagadders, pubers en kadullen 

Kamp voor ukkies 

Openluchtmis 

Pretpark 
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