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 VRIJDAG 6 MAART: Oefening ouderavond  

Waar?  
Wanneer? 
Info? 
 

 ZATERDAG 7 MAART: Oefening ouderavond  

Waar?  
Wanneer? 
Info? 
 

 ZONDAG 8 MAART: Oefening ouderavond  

Waar?   
Wanneer? 
Info?  
 

 ZONDAG 15 MAART : Eurocity   

Waar?  
Wanneer?         
Info?  

  

 

 

KLJ-lokaal  
20u00 – 23u00  
Deze avond komen we met z’n allen samen om een  
megaleuke act te bedenken voor onze ouderavond!  
Laat de creativiteit maar de volle loop! 

KLJ-lokaal  
19u00 - 21u30 
Deze avond komen we met z’n allen samen om een  
megaleuke act te bedenken voor onze ouderavond!  
Laat de creativiteit maar de volle loop! 

KLJ-lokaal  
14u00 - 17u00 
Deze namiddag komen we met z’n allen samen om een  
megaleuke act te bedenken voor onze ouderavond!  
Laat de creativiteit maar de volle loop! 

Eurocity, Oude Staatsbaan 10A,9930 Zomergem-Beke 
14u00 - 17u00 
We spreken niet af aan het lokaal, maar iedereen 
wordt verwacht aan Eurocity zelf om 14u00. We 
vragen voor deze activiteit 5,00 EUR. Om 17u00 
mogen de kinderen worden opnieuw opgehaald aan 
Eurocity zelf.  
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 ZONDAG 15 MAART : Legeractiviteit  

Waar? 
Wanneer? 
Info?  
 

 

18 - 21 MAART : Midweek +16 

Waar?  
Info? 

 27 MAART : Oefening Ouderavond  

Waar?  
Wanneer?         
Info?  
 

 28 MAART : ‘Sterren van de KLJ’  

Waar?  
Wanneer?         
Info?  
 
 

 28 MAART : Gewestactiviteit : Samen uitgaan met de bus  

Waar? 
Wanneer? 
Info?               
 

KLJ-lokaal  
14u00 - 17u00 
Wat heb je nodig om er opnieuwe een spetterende 
activiteit van te maken? Je mooiste glimlach, je KLJ-
sjaaltje een een zeer groot enthousiasme! Tot dan! 

KLJ-lokaal  
14u00 - 17u00 
Ben je klaar voor een namiddag helemaal in thema  
leger, net zoals de deelnemers van Kamp Waes? Kom 
en bewijs dat je geen uitdaging uit de weg gaat!  
 

KLJ-lokaal  
19u00 - 21u30 
Deze avond komen we met z’n allen samen om onze 
act verder uit te werken en te oefenen!  
 

KLJ-lokaal  
Zie extra uitnodiging  
 

KLJ-lokaal  
20u00 - 04u00 
We gaan weer met iedereen van ons gewest uit naar 
West-Vlaanderen met de bus! We vragen hiervoor 
10,00 EUR (bus + inkom inbegrepen). Je schrijft 
hiervoor in bij Lisa via (0486640583) of via Messenger 
voor 19 maart! Vergeet ook je paspoort niet, want 
anders geraak je niet binnen! Verkleedthema = 
Marginaal dus haal je beste outfit maar boven!  
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LET OP!  
De datum van de ouderavond is vervroegd naar 4 april!  

 

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. 
	

	

	

 29 MAART : Vriendjesdag + oefening ouderavond  

Waar?  
Wanneer?  
       
Info?              
 

 

29 MAART : Bosspel 
Waar?              
Wanneer?         
Info?               
 

KLJ-lokaal  
Vriendjesdag 14u00 - 17u00 
Oefening: 17u00 – 18u00 
Op vriendjesdag mag elk lid een vriendje meebrengen.  
Zowel leden als niet-leden zijn welkom om eens te  
proeven van KLJ Lovendegem! Na de vriendjesdag 
komen we met z’n allen nog eens samen om onze acts 
verder uit te werken en te oefenen!  
 

KLJ-lokaal  
14u00 - 17u00 
Zorg dat je met een fiets komt die helemaal in orde 
staat, want we gaan met de fiets naar het bos!   
 


