Brief juli – augustus
Afvaart van de Lesse (zondag 8 juli)
De eerste activiteit van deze drukke periode is de afvaart van de
Lesse (of Leffe). We verzamelen om 8u30 aan het lokaal om dan te
trekken naar Dinant. Gelieve picknick te voorzien voor over de
middag Deze activiteit kost 20 euro all-in. Het richt uur om terug te
zijn in Machelen zal rond 18u liggen. Bij slecht weer wordt een
alternatief voorzien. Gelieve in te schrijven bij Pieter B. tegen
dinsdag 3 juli.

Dagreis (zaterdag 21 juli)
Op de traditionele datum 21 juli wordt natuurlijk opnieuw de dagreis gehouden! Ditmaal proberen
Nicolas en Pieter jullie omver te blazen met
verrassende activiteiten en een
ongelofelijke sfeer. Verzamelen doen we
om 9u op de parking van
K.M.E. Machelen. Deze dagreis kost 30
euro, hiervoor wordt ontbijt,
middagmaal, avondmaal, busrit en
activiteiten voorzien. Een beetje zakgeld
kan geen kwaad! Verder wordt
natuurlijk verwacht dat jullie opnieuw
jullie frigobox vullen met wat je wil! Er
mag gegeten en gedronken worden op
de busrit. Doe comfortabele kleren aan
(ze worden niet nat, tenzij van zweet).
Inschrijven bij Pieter B. ten laatste tegen
zaterdag 14 juli.

Kamp (23-29 juli)
Tijd voor KLJ vakantie of beter bekend als ons fantastisch KLJ kamp. Zet ook dit alvast in jullie agenda!
Inschrijven kan tot 16 juli bij Ruben B. Voor de ingeschrevenen volgt er nog een brief met verdere
praktische informatie.

Moddervoetbal (11 augustus)
Zoals jaarlijkse traditie is er op 11 augustus
de grote moddervoetbal achter de Marolle!
Er is terug een mannen en vrouwen ploeg,
mannen schrijven in bij Jens en de vrouwen
bij Alien tot ten laatste 5 augustus.. Mannen
gaan van start in de voormiddag, de
vrouwen in de late namiddag. Uniform zal
hoogstwaarschijnlijk de freak out t-shirt zijn.

Sneukeltocht (15 augustus)
Naar jaarlijkse gewoonte hebben we uiteraard de sneukeltocht dat we in samenwerking met de
Landelijke Gilde en KVLV van Machelen organiseren! Wie graag een handje wil helpen om deze dag
goed te laten verlopen gelieve dit te laten weten aan Alien, graag ook duidelijk vermelden of je al dan
niet een volledige dag kan helpen.

Data om alvast te noteren:




1 september: pretpark
9 september: KLJ bbq
16 september: boerenmarkt

