November 2018
Zondag 4 november: Ten oorlog
Wapenstilstand komt bijna in de buurt, maar voor het zover is trekken wij TEN OORLOG! Wil jij ook graag eens bij het leger gaan? Of zie
jij het helemaal zitten om met stoere kledij en verschillende attributen de strijd aan te gaan? We verwachten iedereen vandaag om 14.00u
aan ons KLJ lokaal. Deze activiteit kan je echt niet missen, want we hebben iedereen nodig om de oorlog te winnen! Om 17.00u zit onze
activiteit er weer op en kunnen alle dappere strijders weer naar huis gaan.

Vrijdag 16 november: (kinder)fuif Light Me Up!
-12: Al ooit eens naar een echte fuif geweest? Dan is het vandaag de ideale gelegenheid om je (nog) eens helemaal te laten gaan! Om 18.30u
zijn jullie welkom in de Parochiezaal van Berlaar (Markt 27) om het podium al eens uit te testen. Breng jullie dansbenen maar mee, want we
vliegen er direct in! Maar een fluofuif is natuurlijk niets zonder echt veel fluo, dus doe allemaal je felste kleren aan. De inkom is 3 euro en
daar krijg je 2 bonnetjes voor in de plaats, je hebt zelf dus geen geld nodig tijdens het feestje. Daarnaast delen we ook nog gratis
drankbonnetjes uit aan de hardste dansers! Om 20.00u zijn we helemaal uitgedanst en kunnen jullie terug naar huis gaan.
-16: Onze -16’ers zijn allemaal welkom op de grote fuif. We geven het startschot om 21.00u, dus vanaf dan is iedereen welkom! De inkom
bedraagt €5 en wie een flyer kan laten zien betaalt slechts €4, vraag er dus snel nog eentje aan iemand van de leiding!

Zondag 18 november: OpLICHTen
Ben je nog niet helemaal uitgeleefd van vrijdag op de fuif? Geen nood, want ook op zondag staan we voor jullie klaar met een bangelijk spel!
En om helemaal in het thema van onze fuif te blijven organiseren we vandaag de activiteit ‘opLICHTen’.
-16: Omdat dit de laatste activiteit van de maand is, is er voor de Coopers en Beetles opnieuw de mogelijkheid om na de activiteit op de
KLJ te blijven eten. Vandaag zal de leiding zelf voor jullie iets lekkers koken. Hiervoor vragen we een kleine bijdrage van €3

Schrijf ook volgende data zeker in je agenda:
-

Zoete zonde (wafelverkoop): zie aparte brief voor meer info

-

21 december: kerstmarkt Berlaar

