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Beste leden
Ons feestweekend is achter de rug en zowel de Paasmarkt als Freak Out waren een groot succes.
Dit zou natuurlijk nooit gelukt zijn zonder jullie hulp en enthousiasme. Daarom een DIKKE MERCI
aan iedereen die op de een of andere manier zijn steentje heeft bijgedragen!
Na enkele weken van reclame maken en fuiven, is het nu terug tijd voor gewone KLJ-activiteiten.
Hieronder vinden jullie de activiteiten die gepland staan voor de maand april.
Paasontbijt – 8 april
De lente is in het land (ook al is dat momenteel nog moeilijk te geloven), maar ook de
paasklokken zijn onderweg! Wij hebben uit goede bron vernomen dat ze bij ons lokaal
langskomen op zondag 8 april, om alle lieve KLJ’ ertjes te verwennen met heerlijke
chocolade en een lekker ontbijt. Daarom zijn jullie allemaal welkom om 8u30
aan het lokaal om samen op zoek te gaan naar wat de paashaas en zijn
paasklokken voor ons hebben achtergelaten. Na het rapen van de eitjes
volgt dan een uitgebreid paasontbijt! Dit alles kost jullie slechts 5
euro.
Wie deze leuke activiteit niet wil missen, kan zich tot en met
dinsdag 3 april inschrijven bij Ella, zo kan de paashaas zeker
genoeg lekkers voorzien!
Kookavond – 20 april
Op vrijdag 20 april slaan we de handen in elkaar om samen een heerlijke menu klaar te maken.
Hiervoor verwachten we jullie om 19u aan het lokaal. Deze avond vol lekkernijen kost 10 euro
voor leden en 15 euro voor niet-leden. Inschrijven kan tot en met maandag 16 april bij Alien.
Vergeet jullie snijplankje en mesje niet!
Varia
✽ Herinnering: nu zaterdag 31 maart gaan we de plakkaten van onze fuif weghalen. Helpende
handen zijn welkom ten huize Colman (Meulebergstraat 18 in Machelen) om 9u30.
’s Avonds is er dan nog de lokalentocht, waarvoor we om 18u30 afspreken aan het lokaal. Mee te
brengen: een fiets, 5 euro (de lokalentocht kost 10 euro maar de kas legt 5 euro bij) en alles wat
past bij het thema ‘getuigen van Jehova’ (Vb. Bijbel, klepmap, aktentas, …). 😉
✽ Op maandag 2 april is het Eierworp in Kruishoutem. Afspraak hiervoor opnieuw ten huize
Colman om 15u, om van daaruit samen met de fiets richting Kruishoutem te trekken.
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