Vrijdag 5 april: Pita-avond (beiren)
Vandaag gaan we de Chiro van Achterbroek sponsoren. We zullen ons buikje vullen met een
lekkere pita. We spreken af om 19u aan het lokaal.
Zaterdag 6 april: snoepverkoop (springbonen, kleppers en beiren)
Vandaag gaan we het dorp rond. Dit keer niet met wafeltjes maar met lekkere snoepjes.
Hiervoor hebben we natuurlijk veel leden nodig! We vertrekken om 9u aan het lokaal.
’s Middags krijgen jullie van ons hotdogs zodat we er ook in de namiddag nog even tegen
kunnen. Rond 14u hopen we dat we alle snoepjes verkocht hebben.
Zondag 7 april: D-day Meerle (springbonen)
D-Day is een onvergetelijke dag vol activiteiten voor alle leden van 6 tot 12 jaar van KLJ
Antwerpen. Deze dag vol plezier kost 2 euro per deelnemer, een vieruurtje is inbegrepen.
We spreken af om 13u aan ons lokaal en zullen terug zijn tussen 17.30u en 17.45u.
LET OP! Deze activiteit duurt langer dan onze normale activiteiten!
Zondag 14 april: Waar zijn die (b)engeltjes (bengels)
Vandaag hebben we weer iets leuk in petto voor onze bengeltjes. Ben je benieuwd naar wat
we gaan doen? Kom dan zeker naar de KLJ. Om 13.30u beginnen we eraan, en om 16.30u
mogen de bengeltjes moe maar voldaan weer naar huis.
Vrijdag 19 april: Bengels versus kleppers (bengels en kleppers)
De titel zegt genoeg. Durf jij de strijd ‘bengels versus kleppers’ aan te gaan? Kom dan om
19u naar het lokaal. Om 21u hopen we een winnaar te hebben en mogen jullie terug naar
huis.
Vrijdag 19 april: KLJ cafe (beiren)
Vanavond gooien we onze beentjes nog eens los in het KLJ-cafe van het gewest. De deuren
openen om 21u. Het is de bedoeling om zelf daar te geraken en ook zelf vervoer terug naar
huis te regelen. We spreken deze keer dus niet af aan ons eigen lokaal, maar we zien jullie
daar in het KLJ lokaal van Overbroek. (Sint Willebrordusstraat 26, 2960 Overbroek)

Vrijdag 26 april – zondag 28 april: Leidingsweekend (leiding):
Dit weekend is het jammer genoeg geen KLJ. Jullie zullen jullie leiding even moeten missen.
Zij gaan namelijk op leidingsweekend om een topeditie van Achterbroek Kermis en een
megabangelijk kamp voor te bereiden!
Zondag 12 mei: springbonen, kleppers, beiren (PLOPSALAND) -> gelieve hiervoor in te
schrijven voor 21 april 2019 bij Lynn Vissers (0470235035) LET OP! Deze datum is gewijzigd
door het schoolfeest. Verdere info volgt nog
Activiteiten mei:
Zondag 5 mei: beiren en bengels
Week van 6 mei: beiren
Zaterdag 11 mei: jagers (+20jaar)
Zondag 12 mei: springbonen, kleppers, beiren (PLOPSALAND)
Vrijdag 17 mei: kleppers en beiren
Zondag 26 mei: springbonen en kleppers
Vrijdag 31 mei: bengels

Extra:
Het kamp voor de Bengeltjes gaat deze zomer door van 3– 5 augustus!
Onze Springbonen en Kleppers mogen 3– 11 augustus in hun agenda schrijven voor ons
megabangelijke kamp!
De sportfeestzomer komt er ook weer aan, noteer alvast deze data in je agenda:
Donderdag 15 augustus: sportfeest
Zondag 18 augustus: sportfeest
Zondag 25 augustus: landjuweel
Zondag 1 september: jureren sportfeest (beiren)

