
Agenda Kadetten 

 
Zondag 1/03  Open KLJ-Dag 
   Nodig iedereen die je kent uit om eens te proeven van het KLJ-leven! 
   Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 

Lokaal 
   Van 14h – 17h 
 
 
Zondag 8/03  ’t Is weer koekenbak! 
   De jaarlijkse pannenkoekenbak van KLJ-Wetteren! 
   Een pakje van 8 pannenkoeken kost €5. 

Je kan steeds pakjes reserveren door vooraf 
een berichtje te sturen naar Nikki (0471 24 50 36). 
Lokaal 

   Van 13h30 – 17h30  
 
 
Vrijdag 13/03  Parler Café 
   Enkel voor +16-leden 
   Lokaal 
   Van 19h30 – … 
 
 
Zaterdag 14/03 Gewestpaintball 
   Enkel voor +16-leden 

Paintballwedstrijd tegen verschillende KLJ’s uit ons gewest! 
Dit zal doorgaan om 15h in Lebeke, we verzamelen om 14h 
aan het lokaal. 
Einduur en kostprijs worden later nog meegedeeld, 
dit wordt via het gewest geregeld en dit weten we bijgevolg zelf nog 
niet. 
➔ Inschrijven voor 29/02 bij Nikki (0471 24 50 36)! 

 
 
Zondag 22/03  Huisdierendag 

Neem je favoriete huisdier mee voor een wandeling langs 
enkele boerenweggetjes doorheen Wetteren! 
Wegens praktische redenen beperken we ons enkel tot honden. 
Vergeet zeker geen poepzakjes en/of hondensnoepjes mee te nemen! 
Lokaal  

   Van 14h – 17h 
 



Vrijdag 3/04 –  Feestweekend! 
Zondag 5/04  Hou dit alvast vrij! 
 Zie extra brief voor meer informatie, deze komt binnenkort! 
 
 
Vrijdag 10/04  1ste Oefening (WOEHOEW) 
   Scheppers 
   Van 19h30 – 21h30 
 
 
Zondag 12/04  Paaseierenraap 

We spreken af aan de Noteloze Notelaar in Wetteren. 
Van 10h – 11h30  
Wie zich het origineelst verkleedt, krijgt een ei! 

 
Vrijdag 24/04  Karaokeavond  
   Enkel voor +16-leden 

We huren een professionele karaoke installatie! 
Hiervoor vragen we €2 per persoon. 
Neem al je vrienden en vriendinnen mee en doe je 
foutste vrijdagavondoutfit aan! 
Lokaal 

   Van 20h – …  
 
Vrijdag 1/05  Gewestvoetbaltoernooi 
   Voetbaltoernooi tegen verschillende KLJ’s uit ons gewest. 
   Iedereen kan meedoen! Verdere info volgt. 

➔ Inschrijven voor 17/04 bij Nikki (0471 24 50 36)! 
 
Zondag 3/05  Oefening 
   Lokaal 

Van 14h – 17h 
 
Vrijdag 8/05  Voorzomerfeest 

Hou deze datum alvast vrij! 
Verdere info volgt. 
➔ Inschrijven voor 1/05 bij Nikki (0471 24 50 36)! 

 
Kom met de fiets naar de KLJ en klim zo telkens een plaatsje omhoog in het 

klassement van de fiets-o-meter. Ben je minder mobiel of woon je te ver? Dan 

kom je terecht op het auto-eiland. 

Word de eerste en kies een leuke tegenprestatie voor de verliezer! 

Het kamp vindt plaats van 25 tot en met 31 juli! 


