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Hallo allerbeste KLJ’ers, 

September was weer supersnel voorbij! Nu vliegen we oktober in met nieuwe, leuke 
activiteiten. 
 
De activiteiten gaan deze maand elke zaterdag door van 14 uur tot 17 uur in de parochiezaal 
aan de kleuterschool. 
 
	

Extra	info	voor	iedereen	
	

➢ Vriendjesdag 
5 oktober is het vriendjesdag. Neem dus zeker allemaal je 
beste vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, zusjes, … mee 
naar de KLJ! Zo maken we er samen een spetterende dag 
van! 
 

➢ 12 oktober 
12 oktober vindt onze nieuwe fuif Worth a shot plaats. Jullie leiding zal de hele dag bezig 
zijn met klaarzetten waardoor er jammer genoeg GEEN activiteit zal zijn. 
 

➢ Dag van de jeugdbeweging  
18 oktober is het de dag van de jeugdbeweging. Doe dan allemaal als trotse KLJ’ers jullie 
uniform aan voor school. Na school zijn er op de Vismarkt leuke activiteiten, hapjes en 
drankjes. Kom zeker eens een kijkje nemen! 

	
Extra	info	voor	de	ukkies	en	pagadders	

 
➢ Halloween 

Binnenkort is het weer Halloween! Dat betekent dat we gezellig 
samen gaan griezelen. De activiteit zal gewoon op zaterdag 26 
oktober doorgaan van 14u tot 17u. We kijken eerst samen gezellig een 
Halloween film en daarna maken we er een leuk feestje van. Er zullen 
lekkere snacks aanwezig zijn, daarvoor verwachten we dat jullie 
allemaal 2 euro bij hebben.  Vergeet je zeker niet te verkleden als een 
enge griezel! 

 
 

Extra	info	voor	de	pubers	en	kadullen	
 
➢ Halloween 
Binnenkort is het weer Halloween! Dat betekent dat we samen gaan griezelen! Ga zeker al op 
zoek naar een enge outfit, meer info volgt nog. 
26 oktober is het dus GEEN activiteit van 14u tot 17u voor jullie. 
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Extra	info	voor	de	kadullen	

Ø Nablijven 
Elke derde zaterdag van de maand mogen jullie nablijven. Dit houdt in dat jullie wat 
langer blijven en samen met de leiding wat babbelen of iets te eten.  
 

 
Wist	je	dat	...	

	
• 	Er	nog	lekker	ijs	over	is	van	het	ijssalon?	Geef	ons	zeker	een	seintje	als	je	een	doos	

(5l)	vanille-ijs	wil	overnemen.	 

• We	heerlijke	pannenkoeken	hebben	gegeten	tijdens	de	startactiviteit.	Merci	Gitte	en	

Joris! 

• 	We	19	oktober	een	activiteit	doen	waar	we	pompoenen	voor	nodig	hebben?	Als	je	

pompoenen	hebt	die	we	hiervoor	mogen	gebruiken,	mag	je	deze	zeker	meenemen!	 

• Er	twee	tweedehands	truien	(11-12j)	beschikbaar	zijn	voor	€5/stuk?	Ze	zijn	nog	in	

goede	staat,	bijna	niet	gedragen.	Laat	iets	weten	als	je	interesse	hebt! 

• We	op	zoek	zijn	naar	enthousiaste	kookouders	om	het	team	te	versterken?	Heb	je	zin	

om	op	een	unieke	manier	mee	te	genieten	van	de	kamp-	/weekendsfeer?	Aarzel	

zeker	niet	om	meer	info	te	vragen! 

 
 
 

 
 

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. 

  

5 oktober 2019 

12 oktober 2019 

18 oktober 2019 

9 november 2019 

23 november 2019 

Vriendjesdag 

Worth a shot 

Dag van de jeugdbeweging 

Sintemettestoet 

Schaatsen 

KALENDER	2019-2020 



4 

14-16 februari 2020 

15 maart 2020 

28 maart 2020 

3-5 april 2020 

9 mei 2020 

Weekend 

Italiaanse eetdag 

Paaseierenverkoop 

Leidingsweekend 

Zwemmen  

11 – 20 juli 2020 

16 – 20 juli 2020 

15 augustus 2020 

Kamp voor pagadders, pubers en kadullen 

Kamp voor ukkies 

Openluchtmis 

Midden augustus 2020 Walibi 

 


