April
-16

-9 Boerderijspel

Vettig veirken

Vandaag hangen we het beest uit! Dat kan er al een
vettig, vettiger en ook prettiger aan toe gaan! Breng
daarom zeker 2 mondmaskers mee en zorg dat je vuile
kleren aanhebt. Afspraak 9u op ‘t koerke, tegen 12u
keren we - iets minder proper - weer naar huis

-16

AH ZOO!

Of was het zo…? Vandaag trekken we erop uit naar een
geheime locatie voor een mèhèhègaleuk spel! Ben jij ook
superbenieuwd? Kom dan tegen 9u naar het lokaal met
de fiets!

KAMPEN

- officiële uitnodiging volgt nog
We trekken dit jaar naar Oudsbergen!
-9/-12 :

vertrek 08/07—terugkeer 14/07

-16/+16 (meisjes):

vertrek 14/07—terugkeer 21/07

-16/+16 (jongens): vertrek 21/07—terugkeer 28/07

+18 En euh..
waar zijn we just?

+16

Wandelschoenen aan?
Telefoons opgeladen? Rugzakske mee?
We trekken er op uit! Allez ‘t is te zeggen, jullie trekken
er op uit! Het startschot wordt gegeven om 20u en
hopelijk is iedereen tegen 23u weer op ‘t koerke geraakt.

-18

1, 2, 3, 4 … hup naar achter…

Die sportbroek daar op de bodem van je kast of onder je
berg kleren op je bureaustoel...haal die nog maar eens
boven! Stof je sexy sportschoenen af en je bent klaar om
tegen 20u op ‘t koerke te zijn! Tegen 23u zijn we wel goed
opgewarmd.

-9
-12

Trek je katsjoebotjes maar aan, want wij
gaan naar de boerderij!! Een boerderij waar
er heel veel verschillende dieren zitten! We
spreken af om 9u op ‘t Leenhof en om 12u
hebben we alle diertjes gezien! PS: breng ook gerust een
centje mee om te kunnen proeven van de ter plaatse
gemaakte overheerlijke ijscrème !

-12

De gouden planeet

Heb jij geluk in het spel? Of eerder geluk in de liefde? Doet
de dobbelsteen altijd wat je wilt dat hij zal doen? Dan is de
gouden planeet misschien wel “the place to be” voor jou!
Ontdek het om 9u aan het lokaal, tegen 12u weten we of
het lot jou goed gezind is.

-9 Next level
Vandaag gaan we next level! En de rest blijft een verrassing! Benieuwd? Doe dan warme kleren aan want we blijven buiten vandaag, en kom tegen 9u naar het lokaal!

-12

De schat van de alien

Waaaat? Er ligt hier ergens in Zele een schat van een alien
verstopt?? Kom om 9u naar het lokaal en tegen 12u
hebben we die hopelijk gevonden! :)

KLJ Zele-Centrum presenteert:

Laat in het weekend van 1 en 2 mei de pannen
en potten maar in de kast staan, want dan hoef jij
eens NIET te koken!
Kies uit beenhesp of vol-au-vent met frietjes!
Telkens op maat van grote eters (volwassenen) en
kleine eters (kinderen).
Laat je bestelling leveren of haal ze zelf af aan
ons lokaal op de markt van Zele.

MORE INFO COMING SOON!
Hou onze Facebookpagina zeker in de gaten!!

+16 Gewestactiviteit
Dat het plussersweekend niet doorgaat, dat hadden we wel
al kunnen verwachten… MAAR we hebben enkele vogeltjes
horen rondfluiten dat er een super-mega-coole alternatieve
activiteit gepland wordt! Hou Facebook in de gaten voor
meer info!

