Een nieuw jaar, een nieuw begin!
We verwelkomen onze –9 en –12 dan ook graag
terug in ‘t lokaal! ‘t Is te zeggen…aan het lokaal,
want we moeten buiten blijven. Maar we kunnen
elkaar weer zien en dat is het belangrijkste!
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KLJ: the movie

Doe je onesie aan of je warme pyjama, neem een dekentje mee
en nestel je in onze openlucht cinema op ‘t koertje! De deuren
openen om 18u30 en zodat de film om 19u kan starten.
Er zullen vuurkorfjes voorzien worden voor extra warmte en
gezelligheid! Tegen 21u zal de film gedaan zijn!
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Waar zijn die bomen?

Wat is een KLJ jaar zonder bosspel? Inderdaad dat bestaat niet!
Daarom gaan we vandaag de bomen zoeken! Trek je vuile (maar
warme!) kleren aan, haal die botjes uit de kast en kom tegen 9u
naar het bos op de Lokerenbaan. Tegen 12u mogen mama en
papa je daar weer oppikken.
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Casino Royal

Steek die laptop, smartphone, tablet en alle andere snufjes in
de stekker en doe mee met onze online spelletjesvoormiddag!
Wie weet ga jij wel lopen met de meeste punten!

17/01/2021

We kunnen er ni onder...

...we kunnen er ni langs, we kunnen er ni rond, we goan derdeur!
Leg je warme (en vuile) kleren klaar, haal die botten vanonder
het stof en kom tegen 9u naar ‘t koertje. Om 12u zullen we vuil
maar voldaan zijn!
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03/01/2021

Mister KLJ

Neem je vergrootglas erbij, zet je speurneus op en kom tegen 9u
naar ‘t koertje! Tegen 12u heb je ons mysterie ontdekt!

De slimste KLJ’er
Wat is de omtrek van de aarde? Hoe lang is de grootste
frikandel? Welke leid(st)er laat het meeste scheetjes? Weet jij
het antwoord op al deze vragen, wie weet wordt jij dan wel de
slimste KLJ’er! Warm je hersenen maar op en doe mee met
onze online quiz!

31/01/2021
Secret activityyy
Wat wij gaan uitsteken blijft nog eventjes een verrassing...ah ja
het moet toch spannend blijven hé! Maar 1 ding is zeker: het
wordt SUPERTOF! Zet 31/01/2021 in je agenda en be there
(op je computer / laptop / gsm / tablet) om 9u! Tegen 12u
weten jullie wat de leiding in petto had. Meer info volgt nog via
Facebook… #spannend

@The Movies

Nieuwjaarsreceptie
Jammer genoeg zal het er niet in zitten om een
nieuwjaars-receptie te organiseren in ‘t lokaal. Is dat erg: ja,
SUPER ERG! Kunnen we daar iets aan doen: NEEN! Maar
kunnen we voor een alternatief zorgen dat minstens even
leuk is? JA!
Daarom brengen wij de nieuwjaarsreceptie naar jou thuis!
We organiseren een online nieuwjaarsreceptie op
29/01/2021 (voor –16) en 30/01/2021 (voor +16)!
Maar het kan pas echt een nieuwjaarsreceptie zijn als er ook
hapjes en drankjes zijn! Daarom hebben we 3 receptiepakketten samengesteld. Deze pakketjes kosten slechts €5
en zullen aan je deur afgezet worden zodat we samen
kunnen klinken op het nieuwe jaar!
De 3 receptiepakketten op een rijtje:
•
-16 pakket (0% alcohol)
•
Mannenpakket
•
Vrouwenpakket
Wil jij 2021 mee inzetten met ons allen? Schrijf je dan in
door een berichtje te sturen naar Ivo (-16 —> 0493.27.53.42)
of Stans (+16 —> 0488.58.11.11) en schrijf je 5 eurootjes
over naar het rekeningnummer BE34 7372 2000 0790
(vermeld zeker welk pakket je aan je deur wilt!)
Inschrijven kan tot 20/01/2021!

3, 2, 1 eeeeeen….ACTIE!
Trek je warmste pyjama of je gekste onesie
aan en leg je gemakkelijk in uw beddeke. It’s
movie time! Het zou natuurlijk geen +16
activiteit zijn als er geen twist bij kwam
kijken… maar dat hoor je nog op Facebook! We kunnen wel
zeggen dat je best een drankje of 2 of 3 of 4 koud zet ;-)

Lockdownfiestje 2.0
Omdat iedereen nog wel eens wilt dansen op een goeie DJ-set,
organiseren we een tweede editie van ons lockdownfiestje! Haal
je katsjoebotten weer vanonder de aarde, schuif die salontafel
opzij, zet de discolichtjes aan en be ready om los te gaan!

Steal the flag
Wegens groot succes, aanstekelijk enthousiasme, stiekeme
adrenalineboosts tijdens het stelen en vooral heel heel veel
plezier...wordt dit spel verlengd! En dit tot eind januari!

