
 

Kadeekalender 
januari – februari 

 
 
Zondag 9 januari 
Nieuwjaarsfeestje 
14u00 – 17u00 
Lokaal 
 

Zondag 16 januari  
Schaatsen 

14u00 – 17u00 
Lokaal 

 
We spreken af aan het lokaal. De leiding zal naar de Kristallijn rijden 

met de auto. Kostprijs: €5 (kleine KLJ-korting; liefst overschrijven 
naar BE82 7372 1814 5868). Handschoenen zijn verplicht. 

Inschrijven kan t.e.m. zondag 9 januari via de Google Forms. 
 

 
 
Zondag 23 januari 
Reclamezoektocht 
14u00 – 17u00 
Lokaal 
 

 
Zondag 30 januari 

Kooknamiddag 
14u00 – 18u00 

Parochiehuis Wetteren Ten Ede (naast de kerk) 
 

Voor deze namiddag vragen we €5 (liefst cash meenemen naar de activiteit). 
De activiteit duurt ook iets langer omdat de leden hun avondeten zelf zullen 
maken én opeten (voorzie thuis dus niet te veel eten meer). Inschrijven kan 

t.e.m. zondag 23 januari via de Google Forms.  



 
Zondag 6 februari 
Cluedo 
14u00 – 17u00 
Lokaal 
 
 

Zondag 13 februari  
Open KLJ-dag 

14u00 – 17u00 
Lokaal 

 
Neem je vriendjes en vriendinnetjes maar mee naar de 

activiteit, laat ze kennis maken met KLJ! Meer informatie 
hierover volgt. 

 
 

 
Zaterdag 19 februari – zondag 20 februari  
KD-weekend 
Zaterdag 10u00 – zondag 17u00  
Lokaal 
 
Het is weer tijd voor het fantastische KD-weekend (onder 
voorbehoud van de coronamaatregelen)! Een extra 
brief met alle praktische informatie volgt nog. 

 
 
 

Zondag 27 februari 
 

KD leiding special edition 
14u00 – 17u00 

Lokaal 
 
 
 
 
 
 
 



Interessante info en data: 
 

• We houden ons aan de coronamaatregelen van het moment. Als er dus 
een activiteit niet mag doorgaan, laten we dit zo snel mogelijk weten via 
mail of WhatsApp. Bij vragen of bezorgdheden mag je ons altijd mailen of 
aanspreken. 
 

• Zondag 6 maart: Pannenkoekenverkoop! Noteer alvast in je agenda dat 
er heerlijke pannenkoeken te koop zijn bij KLJ Wetteren, maak al reclame 
bij je familie en vrienden! 
 

• Zondag 13 maart: KLJ-Wetteren organiseert dan een activiteit op 
verplaatsing, waar we meer kinderen in (kans)armoede of met een 
migratieachtergrond zouden bereiken. Op die manier willen we graag mee 
onze schouders zetten onder het nieuwe project “KLJ Connect”. Dat is een 
initiatief van KLJ nationaal om de KLJ-werking toegankelijker te maken 
voor alle kinderen en jongeren, ongeacht hun geloof, afkomst, 
geaardheid, financiële drempels, … Meer informatie volgt nog! (Wie wat 
meer te weten wil komen over KLJ-Connect kan terecht op 
www.klj.be/kljconnect/wat-klj-connect) 

 

• Donderdag 21 juli 2022 t.e.m. maandag 25 juli 2022 → KLJ kamp       
 
 
 

https://www.klj.be/kljconnect/wat-klj-connect

