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Beste leden
De zomer loopt stilaan op zijn eind, en dat wil zeggen dat ook het KLJ-jaar er
bijna op zit. Maar niet getreurd, de maand september heeft nog enkele leuke
activiteiten in petto. Hieronder een overzicht:

1 september – pretpark
Op zaterdag 1 september trekken we richting
Waver om voor een dagje Walibi onveilig te
maken. Hiervoor nemen we de trein. Wie
meegaat wordt om 7u30 verwacht aan het
station van Deinze. Deze dag kost jullie 25
euro.
Wie graag wil meegaan kan zich inschrijven bij Ella tot en met dinsdag 28
augustus, zodat we tijdig de juiste tickets kunnen bestellen!

8/9 september – KLJ BBQ
Daarna is het weer tijd voor onze jaarlijkse KLJ barbecue op 9 september! Die kan
natuurlijk niet doorgaan zonder de nodige voorbereidingen. Daarvoor spreken we
af op zaterdag 8 september in het Ontmoetingscentrum in Olsene om 9u. Anders
dan vorige jaren worden de groentjes niet meer gekuist ten huize Berlamont, maar
worden zowel de mannen als de vrouwen direct verwacht in OC. De mannen
houden zich daar bezig met het klaarzetten van de zaal, terwijl de vrouwen de
groentjes/patatjes/pasta onder handen nemen. Het is ook handig als jullie je eigen
schilmesje en snijplankje meebrengen (en eventueel ook een dunschiller), zo kan het
werk nog sneller vooruit gaan! 😊
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Op zondag 9 september is het dan tijd voor het echte werk! We spreken
opnieuw af om 9u in het OC, om de laatste voorbereidingen te treffen.
Natuurlijk zoeken we ook nog helpers voor tijdens de barbecue zelf (opdienen,
afruimen, afwassen, …) Wie graag een handje toesteekt kan dat laten weten aan
Ella tegen ten laatste 1 september. Dresscode voor helpers = KLJ outfit!

16 september – boerenmarkt
Naar jaarlijkse traditie nemen we op zondag
16 september terug deel aan de
boerenmarkt (achter het kasteel in Olsene).
In ons kraampje vinden jullie opnieuw
Canarus, Maeght van Gottem, Potterloerke
en cola. Iedereen welkom vanaf 10u!

Alvast in de agenda te noteren:
Startactiviteit op vrijdag 5 oktober!

Groetjes
Het bestuur

