Brief Maart 2018
Dag beste leden zoals jullie waarschijnlijk al allemaal beetje opgemerkt hebben, de ene wat
meer dan de anderen, is het feestweekend stillaan dichterbij aan het komen. Geen
probleem voor diegene die er nog niet aan gedacht hebben de reclame toer is nog volop aan
de gang en hiermee kunnen jullie zeker nog helpen!! Ps. Bandjes verkopen mag(moet) je
natuurlijk ook doen 😉

We gaan op vrijdag 2 maart ribbetjes gaan eten bij chiro Singa dat is de chiro van de
marolle en ook toevallig dezelfde organisatoren of van Aspi-riene. Dus als jullie mee willen
gaan eten mag je dat laten weten aan onze lieve dame Anja. We spreken hiervoor af om 19u
aan de tent. Opgelet de tent staat niet meer aan de brug in Deinze, deze staat nu in dezelfde
weg waar brosparty is. 😉
Op zaterdag 3 maart. Ook deze zaterdag worden er weer affiches geplakt. Afspraak om 13 u
aan het lokaal.
En zeker en vast niet te vergeten de fuif Aspi-riene waar we heel voltallig aanwezig willen
zijn omdat dit nog altijd een gekende fuif is in onze regio. Hiervoor spreken we af om 21.30
u in café de Marolle om dan gezamenlijk naar de fuif te gaan. Ook als je hier nog bandjes
nodig hebt laat je best iets weten aan Anja

Verantwoordelijke weekend: Alien en Nicolas

We gaan op vrijdag 9 maart nogmaals de plaatselijke cafés onveilig maken. We verwachten
jullie om 20u in het KLJ lokaal.
Op zaterdag 10 maart
Hier is er een belangrijke dag activiteit !!!!! Er worden overdag boekjes rond gebracht in
enkele straten van Machelen en Olsene. Daarvoor willen we zoveel mogelijk helpende
handjes optrommelen want ooit heeft er een wijs persoon bewezen met “hoe meer
helpende handen hoe lichter het werk” en hoe dankbaarder het bestuur jullie is. Dus
hiervoor zijn jullie allemaal welkom om 9 uur aan het lokaal waarna we ons dan in groepjes
verdelen om de straten af te lopen. Over de middag worden broodjes voorzien voor de
helpende handjes.
Ook hier zullen er dan een paar vrijwilligers hun afzonderen om affiches te gaan plakken. 😉
hopelijk na het plakken :p
’s Avonds worden er terug dansmoves geplaceerd om een fuif en deze keer zal er richting de
west-fluutn gegaan worden, namelijk Nacht van de Stier in Meulebeke.
Verantwoordelijke weekend: Ella en Ruben B.

vrijdag 16 maart. Hallo, mensen voor diegene die het nu nog niet doorhebben dat het bijna
fuif is dan zou ik oproepen uw wekker af te kloppen uw blauwe pull en blauwe reclame tshirt aan te trekken en nog eens volle gas reclame maken voor de laatste weekend en week.
Dit weekend is het feestweekend van KLJ Zomergem dus zullen we de vrijdag misschien eens
tot daar afdraaien en ook nog paar cafés doen om de laatste reclame te maken !!!!
Op zaterdag 17 maart gaan we zoals elke zaterdag op pad om affiches te plakken in enkele
feestparadijzen. Hiervoor wordt er om 13u afgesproken aan het lokaal.
In de avond gaan we richting Zomergem naar Beats Of Love, afspraak om 21u30 in café
Tonneke in Machelen.
Als je een bandje wilt mag je dat laten weten aan Jens.

GRAAG MET ZOVEEL MOGELIJK AANWEZiG WANT HET IS SCHIJNT HET LAATSTE WEEKEND
VOOR DE FUIF :p
Verantwoordelijke weekend: Pieter en Ruben D.

Dan al dank voor al jullie inzet tijdens de reclame periode maar het is nu tijd voor het grote
werk 😊 het klaarzetten, waarna jullie dan naast jullie shift eens mogen zot doen op onze
eigen fuif. MAAR vergeet zeker en vast niet dat er na de leuke feest uurtjes een opkuis is 😉
en daarvoor zijn jullie altijd welkom.
Dus hier enkele belangrijke data ’s





Woensdag 21 maart: Opzetten van de tent in de Voordestraat vanaf 14u. Kan je pas later
komen helpen, geen enkel probleem er is altijd werk.
Donderdag 22 maart: Vanaf 9u bouwen we verder alles op, iedereen welkom ;)
o ‘s avonds voorzien we een preparty zodat iedereen al beetje in de sfeer kan komen,
we gaan van start om 20u.
Vrijdag 23 maart: vanaf 9u werken we de laatste details af om er ‘s avonds een spetterende
Paasmarkt van te maken. ’s Avonds gaat het feest van start om 18u.

Ook hier belangrijk moment!!! Einde van de Voorverkoop
voor de fuif. Dus dan indienen van de overschot van de bandjes en het geld
van de verkochte bandjes. De zaterdag wordt er niets meer van VVK
verkocht.


Zaterdag 24 maart: na het feest van gisteren avond
starten we met het ombouwen van de paasmarkt tot
fuiftent, hiermee starten we om 10u.



We vragen jullie hulp nogmaals om de fuif in
goede banen te leiden, laat aan Ella weten
wanneer je kan helpen en wat je liefst zou doen



Zoals eerder vermeld is het dan plots tijd om alle
feestgangers uit de tent te jagen en afscheid te nemen van al jullie vriendjes en vriendinnetjes
en de rest …
Maar voor ons is het jammergenoeg nog niet gedaan en zoals jullie al weten kan het bestuur
veel maar ook niet alles maar met onze leden erbij kunnen we wel alles dus wordt het zeker
en vast geaprecieerd als jullie een handje toesteken om na de fuif tot rond de middag de fuif
om te kuisen. Hier terug de zelfde ooit bewezen eerste hoofdwet van de boma “ hoe meer
helpende handen hoe lichter het werk” en hier is dan ook het bestuur jullie dankbaar

PS:
Nog een klein vraagje : Zijn er leden waarvan de ouders liever hebben dat de
dochter/zoon lief staat te feesten dan te helpen en hun geroepen voelen of ook
gewoon omdat ze dat graag doen en onze klj willen steunen en een handje willen
helpen tijdens het feest weekend.
Al om het even wat : opbouwen afbreken of liever gewoon de vrijdag avond tijdens
de paasmarkt achter de toog of misschien zelf de zaterdag avond achter de toog ….
Ook dit mag je laten weten aan Ella.

Hierbij gaan we de brief voor maart dan afsluiten dus vergeet zeker en vast niet dat
de fuif er aankomt !!!


Nog 1 data : 31/03 Is de eerste zaterdag na de fuif en dan worden de plakkaten
opgeruimd afspraak op de hoeve Colman in de Meulebergstraat Machelen om 9.30 uur.
En ’s avonds is het

lokalentocht, ook hier willen we eens tonen dat klj Machelen een

waardige jeugdbeweging is van Zulte en willen we dus zoveel mogelijk opkomst hebben van
jullie dus allemaal welkom. Deze avond is in een thema namelijk geloof. Maar omdat het
bestuur net zoals jullie niet echt met verkleed toestanden bezig is hebben e gekozen voor
jehova ( TIP: da zijn die lappie’s die zo van deur tot deur gaan met een klepmap bij en wat
papieren en een boek met geloofsovertuigingen in… dus deze mensen zijn ook ma gewoon
gekleed zoals ons aleja misschien wat meer grijze/bruine/ouderwetsere stijl maar als je
gewoon wat normale niet opvallende kleuren aan doet is dat genoeg. 😉
Even uitleggen wat is lokalentocht. Dit is een tocht van lokaal tot lokaal van elke Zultse
jeugdbeweging waarvoor een bijdrage van 5 euro wordt gevraagd en waarvoor je in elk lokaal
drank en versnapering krijgt, dus is er een tip dat er dus best met de fiets wordt mee gedaan.

