Bij het begin van deze nieuwe maand willen we eerst onze
jarigen feliciteren! Een hele gelukkige verjaardag voor:

Gitte

Fin

Jasper

Kato

Lune

Activiteiten
Zondag 4 november: Het Herfstspel (bengels)
Vandaag verwachten we onze bengeltjes om 13.30u aan ons lokaal om samen
het enige echte herfstspel te spelen! Om 16.30u mogen de ouders hen weer
komen ophalen na een namiddag vol spel en plezier!

Zaterdag 10 november: Karaoke @ Antep (beiren)
Deze avond gaan we op zoek naar een echt zangtalent tussen
onze beiren. We spreken om 19.30u af aan het lokaal met de
fiets om dan samen naar ‘den Antep’ te fietsen. Daar zullen
we eerst een hapje eten en drinken. Om 23u fietsen we terug
naar huis. Jullie hebben zelf de keuze om te blijven of niet,
maar dit is dan op eigen verantwoordelijkheid. Vergeet geen
zakgeld voor het eten en drinken! Wij kijken al uit naar deze gezellige avond!

Zondag 11 november: Alle wapens neer (springbonen &
kleppers)
Vandaag is het de beurt aan onze springbonen en kleppers! We
verwachten jullie om 13.30u aan ons lokaal. De titel van de
activiteit verklapt al dat we een spel zullen spelen rond
Wapenstilstand. Om 16.30u is het weer tijd om naar huis te gaan.

Zondag 18 november: Lach je rijk (bengels)
Onze bengeltjes worden om 13.30u verwacht aan het lokaal. We
spelen vandaag Lach je rijk in het groot! Om 16.30u zullen we
allemaal wel moe zijn van al het geld te tellen. 😉

Vrijdag 23 november: Jongensleiding X3
(springbonen & kleppers)
De springbonen en kleppers zijn om 19u welkom aan het
lokaal. Deze avond zijn onze 3 jongensleiding de baas. Wat
ze juist voor jullie in petto hebben blijft nog een verrassing,
maar het belooft een leuke avond te worden! Jullie mogen
om 22u weer opgehaald worden.

Zaterdag 24 november: Uitgaan gewest (beiren)
Joepie! We gaan nog eens op stap met heel ons gewest! Dit keer
trekken we naar ‘Aftermaïsparty @ melkautomaat’. We spreken om
20.45u af aan de kerk van Achterbroek. De bus pikt ons op en
voert ons naar Poederlee. Zorg dat je optijd bent want de bus wacht
niet! Rond 4u – 4.30u zullen we weer terug zijn in Achterbroek.
Neem voor deze avond zeker zakgeld mee om daar drinken te
kunnen kopen. Inschrijven doe je zo snel mogelijk bij Rani (0470519289)
VOOR 8 november. Meer info volgt nog.

Datums december
Woensdag 5 december: schoen zetten (iedereen)
Donderdag 6 december: schoen halen (iedereen)
Vrijdag 7 december: film gewest (beiren)
Zondag 9 december: film gewest (springbonen en kleppers)
Zondag 16 december: kerstfeestje (bengels)
Vrijdag 21 december: kerstfeestje (springbonen en kleppers
Donderdag 27 december: kerstfeestje (beiren)

Datum Jagers
Omdat het voor onze jagers moeilijk is om een activiteit te plannen zouden we
graag wat datums voorstellen voor een winteractiviteit en een zomeractiviteit.
Zo kunnen jullie deze datums al vrijhouden! We maken binnenkort een doodle
aan waar jullie kunnen kiezen uit een aantal datums. De dag waarop de
meesten kunnen zal er een activiteit gepland worden.

Extra
•

We werken bij klj-Achterbroek met een drankkaarten systeem, een
drankkaart kost €7 en deze geldt voor 10 consumpties. Dit is om te
vermijden dat jullie zoon/dochter geld mee dient te nemen naar onze
activiteiten. Zo kan het ook niet verloren gaan tijdens een van onze toffe
spelletjes.

•

Tot slot nog een klein overzichtje van de groepen binnen KLJAchterbroek.
o 6 - 9 jaar: bengeltjes (geboren in 2010 – 2011 – 2012)
o 9 - 12 jaar: springbonen (geboren in 2007 – 2008 – 2009)
o 12 – 16 jaar: kleppers (geboren in 2003 – 2004 – 2005 – 2006)
o +16 jaar: beiren (geboren in 2003 en vroeger) Degenen die geboren
zijn in 2003 behoren dus tot zowel de kleppers als de beiren. Zij
mogen dus naar de activiteiten komen van de kleppers en de
beiren.
o +20 jaar: jagers (vanaf het moment dat je 20 jaar wordt)

Hopelijk zien we jullie allemaal op onze activiteiten!
Groetjes van jullie knotsgekke leiding!

Lynn – Rani – Jelle – Jasper – Jordi – Kato – Lori –
Lien – Nele – Gitte – Rune – Hanne - Nele

