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Dag iedereen
Het is bijna februari, voor de studenten wil dat zeggen dat de examens zo goed als achter de rug zijn
en voor iedereen van KLJ Machelen wil dat zeggen dat het weer tijd wordt om reclame te beginnen
maken voor het fantastische feestweekend. Sommigen hebben het misschien al gezien dat de dozen
met affiches, flyers en stickers beginnen toe te stromen in het lokaal.
Er is voor iedereen die zijn maat doorgegeven heeft een gratis reclame T-shirt, het is de bedoeling
dat je deze de komende weken aandoet tijdens de activiteiten zodat we zoveel mogelijk zichtbaar
zijn gedurende de aanloop naar het feestweekend.
Er zijn ieder weekend 2 bestuursleden verantwoordelijk voor ons activiteiten, heb je vragen over iets
contacteer je best een van deze bestuursleden

We gaan direct van start met het plaatsen van de reclame borden!
Zondag 03/02 plakkaten zetten 9u30
Afspraak om 9u30 ten huize Berlamont (Eikenhaagstraat 6, Olsene) voor het zetten van onze
plakkaten. Wie met remorque kan komen laat het weten aan Ruben B. Zoals jullie weten met hoe
meer we zijn, hoe rapper het gaat en we hebben jullie hulp nodig .
‘s Middags worden jullie dan
getrakteerd op frieten. Wie vijsmachinetje (met torx25 bit) en een spade heeft mag dit zeker
meebrengen, ook een voorhamer kan van pas komen.

KLJ-weekend 8/02-10/02
Het Klj weekend is er ook terug bij! Zeker niet te missen natuurlijk ! Normaal is iedereen al
ingeschreven maar als je super laat beslist dan kan je het morgen nog zeggen (zondag 03/02) aan
Jonas Serlet of hem een berichtje sturen. Dit weekend kost u 35 euro (inclusief drank) er wordt om
18u30 verzamelt aan het KLJ lokaal.
Mee te nemen: slaapzak, matrasovertrek, kussenovertrek, toiletgerief, …
Wie beschikt over een auto en graag chauffeur wil zijn mag dit ook laten weten aan Jonas De lokatie
blijft nog een geheim tot we er zijn natuurlijk dus tot vrijdag!!
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Weekend 15-16/02: Verantwoordelijke Pieter & Jonas
Vrijdag 15/02 cafe tour
Deze avond gaan we nog eens wat reclame maken op cafe we verzamelen in het lokaal om 20 uur.
Zaterdag 16/02 affiches plakken en Drink for life
Om 13u afspraak in het lokaal om affiches te gaan plakken.
’s Avonds spreken we om 21u30 af in Herberg De Avonden om vandaaruit met z’n allen naar Aalter
te gaan.

Weekend 22-23/02: Verantwoordelijken Nicolas en Stijn
Vrijdag 22/02 cafétoer
Om 20u verzamelen we in het lokaal om ons dan te verspreiden zodat onze affiches zichtbaar
worden.
Zaterdag 23/02 affiches plakken
Om 13u afspraak in het lokaal om affiches te gaan plakken.
Deze avond wordt er om 21u30 afgesproken in de zandvlooi vanhieruit gaan we naar krdju fuif.

Dit was alvast de planning voor de maand februari, het belooft behoorlijk druk te worden de
komende weken, het bestuur probeert alles in goede banen te leiden maar zonder jullie hulp staan
wij natuurlijk nergens. Maak zoveel mogelijk reclame voor het weekend zowel paasmarkt als fuif
dan wordt het weer een succes!!!

