Hey, jij
daar?
Heb je
het al
gehoord?

Dit jaar is
het thema :

KLJ
Lovendegem
gaat weer op
minweekend
van 28/02 01/03!

Jij komt
toch
ook?

Allerliefste
-12ers & -16ers!

Jaja, ook dit jaar gaat KLJ Lovendegem weer op
minweekend en dit jaar hebben we gekozen
voor STUDIO 100 als thema!
Ie-de-reen kent wel Samson & Gert (of Marie),
Mega Mindy, Bumba, Kabouter Plop, ... !
We dompelen onszelf een heel weekend lang
in de wereld van STUDIO 100 vanaf 28 februari
2020 t.e.m. 1 maart 2020.
Ideeën genoeg dus om je te verkleden in één
van de vele personages. Ben je liever de stoere
Piet Piraat of ben je nogal een babbelkous en
kom je verkleed als Kabouter Kwebbel? Alles
kan en alles mag, dus laat je fantasie maar de
vrije loop!
Wil je meer informatie over ons weekendje
weg? Lees dan zeker verder!

Niet te
vergeten!

- Voldoende speelkledij (broeken, T-shirts,
truien, kousen,...),
- regenkledij,
- vuile speelschoenen + regenlaarzen,
- pyjama,
- slaapzak, kussensloop én bedovertrek,
- linnenzak,
- toiletzak + inhoud,
- keukenhanddoek,
- paspoort,
- zakgeld (0,50 EUR/drankje).
Om de sfeer te behouden is het een must om
gsm’s of andere hoogtechnologische apparatuur
thuis te laten. KLJ is niet verantwoordelijk voor
verlies en dergelijke. Bovendien zullen we
genoeg activiteiten voorzien, zodat jullie je niet
vervelen!

Praktische
informatie!

Onze verblijfplaats (Ter Loo) is gevestigd in de
Kareelstraat 21, 1674 Bellingen en daar
verblijven wij van 28 februari t.e.m. 1 maart
2020.
Volgende info i.v.m. het vervoer:
° HEENRIT 28/02:
Jullie worden om 19:00 verwacht aan het lokaal.
Bij aankomst is het een must om je
verkleedkleren aan te hebben. 😊
° TERUGRIT 01/03:
De leiding verwacht terug te zijn rond 17:00 aan
het KLJ lokaal.
Wat je zeker niet mag vergeten, is:
- je paspoort/Kids-ID (indien je dit hebt),
- je verkleedkledij
- je goed humeur!

Inschrijven!

Inschrijven kan tot en met 25 februari 2020 bij
Emma Van de Walle:
- kljlovendegem@gmail.com;
- 0478 49 89 96.
Voor het verblijf vragen wij een bedrag van
35,00 EUR/lid.
De betaling van het weekend gebeurt
via overschrijving naar BE87 7374 1504 8794.
Gelieve zeker bij de mededeling de naam van
het lid / de leden te vermelden. De inschrijving
is pas geldig wanneer het bedrag is
overgeschreven.

Nog vragen?
Indien er nog vragen
zijn, kunt u altijd terecht
bij onze hoofdleiding:
Lisa (0486 64 05 83) of
Lino (0474 47 13 60).

