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Beste (nieuwe) leden,
Goed nieuws voor jullie: het nieuwe KLJ-jaar gaat bijna
weer van start! Wij hopen jullie opnieuw een
spetterend jaar te bezorgen, vol leuke activiteiten om
jullie vrijdagavonden op te vrolijken. We beginnen alvast met de planning voor de
maand oktober:

Startactiviteit
Op vrijdag 5 oktober gaat het jaar officieel van start. Onze startactiviteit gaat door in
ons lokaal, vanaf 20u. Zorg dat jullie voor de activiteit zelf comfortabele
wandelschoenen en een jas bij hebben, want we trekken erop uit.
Uiteraard kunnen jullie zich op deze avond ook terug inschrijven voor het nieuwe KLJjaar. Het lidgeld bedraagt vanaf dit jaar 25 euro voor A-leden en 15 euro voor B-leden
(mensen die een broer of zus hebben in de KLJ of een partner die op hetzelfde adres
woont). Jullie kunnen dit cash betalen, maar ook overschrijven is een mogelijkheid
(rekeningnummer: BE07 7374 1607 4166).
Ook op de volgende activiteit (zie hieronder) is het mogelijk om nog in te schrijven.
Als je op geen van beide activiteiten aanwezig kan zijn, maar je wil wel terug inschrijven,
mag je altijd een berichtje sturen naar Ella om dit te laten weten. Dit zou een grote hulp
zijn om de administratie vlot te laten verlopen 😊

Bowling
De week erna, op vrijdag 12 oktober, trekken
we onze fancy shoes aan en gaan we bowlen!
Afspraak hiervoor om 20u aan bowling Strike in
Zulte. Voor deze avond vragen we 7 euro
(1 spelletje en enkele drankjes).
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Dag van de jeugdbeweging
Vrijdag 19 oktober mogen jullie weer massaal jullie KLJ-outfit boven halen, het is
namelijk dag van de jeugdbeweging. Ga naar school, naar het
werk, … in jullie uniform en toon aan iedereen dat
jullie trotse KLJ’ers zijn!

Halloweentocht
Daarna is het tijd om ons geweten te gaan testen. We doen namelijk mee aan de
Halloweentocht in Desselgem. Deze gaat door op woensdag 31 oktober. Hiervoor
spreken we af om 19u30 stipt aan het lokaal, om van daaruit
samen te vertrekken richting Desselgem. Deze activiteit kost jullie
5 euro. Verkleed zijn is een pluspunt 😉
Wie graag meegaat kan zich inschrijven bij Ella tot en met
dinsdag 23/10.

Varia
19/10: Nacht van de Jeugdbeweging – ’t Sloefke in Olsene, inkom = 2 euro

Vele groetjes,
Het bestuur

