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Hey fantastische KLJ’ers, 
Het KLJ-jaar kan weer beginnen met meer super leuke, gekke en spetterende activiteiten. 
Wij hopen dat wij weer veel oude en nieuwe gezichtjes te zien krijgen. Neem zeker je 
broertjes, zusjes of beste vrienden mee. Wij kijken er alvast naar uit! 
 
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 
• Stratenloop 

Zaterdag 7 september gaat de jaarlijkse stratenloop door in 
Schoot. Hierdoor is het jammer genoeg geen activiteit. De 
leiding en kadullen zullen wel aanwezig zijn om water uit te 
delen aan de dorstige lopers. We zullen natuurlijk ook 
supporteren voor jou, als je meeloopt.  
Kadullen, we laten jullie nog weten waar en wanneer we 
juist afspreken.  
 

• IJssalon 
Tegelijkertijd met de koers en kermis in Schoot vindt ons jaarlijkse ijssalon plaats. 
Iedereen is welkom vanaf 14.00h in De Kriekel. U kan komen smullen van onze lekkere 
coupes, overheerlijke pannenkoeken en verrukkelijke verwenkoffies tot 19.00h. 
Lactose-intolerant? Niets aan de hand, voor ons ben je een even leuke klant! 
Natuurlijk hebben we ook aan de kleinsten gedacht dus er zal een super leuk 
springkasteel zijn! 
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• Startactiviteit 
14 september vliegen we er weer in! Kom je inschrijven, ontdekken wie je leiding is 
en smullen van heerlijke pannenkoeken. We hopen veel nieuwe, maar natuurlijk ook 
veel oude, gezichtjes te zien. Iedereen vanaf 6 jaar is welkom! 
 

 
 

 
 
 

De jarigen van deze 
maand! 

 

Ukkies: 
 
 
Kadullen: 

Klaas Van Camp 
Liene Van de Ven 
 
Stijn Verheyden 
Floor Sterckx 
Milan Goossens 

6 september 
15 september 
 
9 september 
15 september 
23 september 

8 jaar 
8 jaar 
 
16 jaar 
16 jaar 
16 jaar 

 
 

Wist je dat ... 
 

• We dit jaar van geen enkele leid(st)er afscheid hebben moeten nemen, we gaan dus 

verder met de volledige leidingsgroep! 😊 

• We de nieuwe attractie in Bobbejaanland hebben getest, en goedgekeurd!  

• Er elke week sjaaltjes, truien en T-shirts verkrijgbaar zijn aan het lokaal. 
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Hieronder enkele 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. 

 

8 september 2019 IJssalon 

5 oktober 2019 Vriendjesdag 

12 oktober 2019 Worth a shot 

18 oktober 2019 Dag van de jeugdbeweging 

9 november 2019 Sintemettestoet 

23 november 2019 Schaatsen 

14 – 16 februari 2020 Weekend 

15 maart 2020 Italiaanse eetdag 

28 maart 2020 Paaseierenverkoop 

3-5 april 2020 Leidingsweekend 

9 mei 2020 Zwemmen 

11-20 juli 2020 Kamp voor pagadders, pubers en kadullen 

16-20 juli 2020 Kamp voor ukkies 

15 augustus 2020 Openluchtmis 

Midden augustus 2020 Walibi 
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