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Beste KLJ’ers
Het is weer tijd voor een nieuwe update over wat er in de maand november
allemaal te beleven valt bij jullie favoriete jeugdbeweging! :D Neem er alvast je
agenda bij want deze activiteiten wil je niet missen!

Kaarting met LG
Op vrijdag 2 November kun je gaan kaarten en/of gezelschapsspelletjes spelen
in de Guldepoort samen met de landelijke gilde. Hierbij mag je ook jullie eigen
spelletjes mee brengen. Van kaartspellen zal er “ bieden, manillen, wiezen,
pokeren en 21-gen” voorzien worden.
Er zal een aperitief voorzien zijn bij aankomst, een kleine maaltijd ( broodjes) en
een klein dessertje, dit voor de schappelijke prijs van 8 euro.
Voor deze activiteit wordt er 19.30 afgesproken in de Guldepoort.
Gelieve hiervoor in te schrijven bij Ruben Berlamont voor 30 oktober.

Klj Student in Gent
Voor de studenten, of ook de niet studenten die eens zin hebben in een avondje
Gent, is er een spel georganiseerd door KLJ Oost-Vlaanderen en dit op 14
November. De activiteit is een escape room achtig iets. Dus zou voorstellen om
met onze schitterende KLJ massaal aanwezig te zijn. Deze activiteit begint om
19.30 en duurt tot ongeveer 22.30 uur.

Gewestcantus
Op vrijdagavond 16 november gaan we nog eens socializen met de andere KLJ’s
uit ons gewest tijdens een gezellige cantus. Hier gaan we eens bewijzen dat we
in Machelen goed kunnen zingen en ook nog goed kunnen drinken.
Deze activiteit gaat door bij onze gewest vriendjes in Nazareth om 20.30 u,
hiervoor spreken we om 19.45 u af aan het lokaal.
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Voor diegene die hun eens willen bewijzen bij het gewest, oefen al op een 7sprong… 😉 en voor de koppeltjes onder ons oefen al maar op een amouré.

Karten
Een weekje later, op 23 november, gaan we ons beste rijkunsten nog
eens tonen in Kortrijk door te gaan karten. Dus oefen maar nog
allemaal eens op de playstation of op computer want er zal
gestreden worden 😉. Als je mee wil om het bestuur eens te
tonen hoe je racet laat het dan weten aan Nicolas voor 19
november. Hiervoor spreken we om 19u aan het lokaal!

Varia
11/12 november: Sioux weekend. Voor kaarten voor de fuif mag je sturen naar
Pieter.

Tot dan!
Het bestuur

