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 VRIJDAG 6 DECEMBER: Kerstfilm  
Waar?            KLJ-lokaal  
Wanneer?     20:00 – 22:30  
Info?               Even nood aan een pauze tijdens de examens? Don’t   
                        worry, de KLJ voorziet een toffe kerstfilm om  
                        helemaal te ontspannen dus neem maar een dekentje, 
                        kussentje,… mee om het helemaal gezellig en knus te 
                        maken!  

 ZATERDAG 7 DECEMBER: KERSTMARKT GENT  
Waar?               KLJ-lokaal  
Wanneer?        19:30 - 23:00 
Info?                  We spreken af om 19:30 aan het lokaal en rijden dan 
                           met auto’s naar Gent. Laat zeker via het facebook- 
                           evenement (+16) of via whatsapp (+20) weten als je  
                           meegaat of niet zodat we voldoende vervoer kunnen  
                           voorzien.  

 ZONDAG 8 DECEMBER: SPORTHAL-ACTIVITEIT  
Waar?              Sporthal Lovendegem 
                          Sportstraat 24, 9920 Lovendegem   
Wanneer?       14:00 – 17:00  
Info?                 Klaar voor een namiddag sport en spel?  
                          Het is de bedoeling dat iedereen zelfstandig naar de  
                          sporthal komt en daar ook wordt opgehaald. Er zal dus  
                          niemand aanwezig zijn aan ons KLJ-Lokaal. Kom 
                          in sportieve kledij en neem schoenen mee die niet 
                          vuil zijn en GEEN zwarte zolen hebben.   

 VRIJDAG 20 DECEMBER : KERSTFEESTJE  
Waar?            Parochiezaal Lovendegem 
                        Kasteeldreef 75, 9920 Lovendegem 
Wanneer?     Voor de -12/-16 :   19:30 – 21:30  
                        Voor de +16 :   19:30 – 23:00  
                        Voor de +20 :   21:30 – 23:00 
                        Voor de ouders :   21:30 – 23:00 
Info?               Vlak voor Kerstmis geven we een kerstfeestje.  
                        Ouders zijn welkom vanaf 21:30 voor een drankje en  
                        een versnapering. Zie extra uitnodiging in mail. 
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VRAGEN OF INFO? 
kljlovendegem@gmail.com - www.kljlovendegem.be  
Lisa Van Renterghem (04/86 64 05 83) – Lino Van de Kerckhove (04/74 47 13 60) 

 
SPEELKLEDIJ 
Zorg er steeds voor dat je kinderen tijdens de activiteiten kledij aanhebben die vuil/nat mogen worden. 
 

 ZATERDAG 21 DECEMBER : TONEEL KLJ SLEIDINGE 
Waar?            KLJ-lokaal  
Wanneer?     19:30 – einde toneel  
Info?               We spreken om 19:30 stipt af aan ons lokaal en  
                         rijden dan samen door naar Sleidinge. Wie niet om  
                         19:30 in Lovendegem geraakt, kan op eigen initiatief 
                         naar Sleidinge gaan (CC De Stroming). Na afloop is 
                         ons lokaal nog open voor een drankje en een  
                         babbeltje.  


