
  

Update zomer 2020 



  

Data 

Zo 2/8   Tugro (13u30-16u30) en +13 activiteit (14u-17u) 

Zo 9/8   Jong-KLJ activiteit (13u30-16u30) 

Zo 16/8  Tugro (13u30-16u30) en +13 activiteit (14u-17u) 

Zo 23/8  Jong-KLJ activiteit (13u30-16u30) 

Zo 30/8  Jong(13u30-16u30), tugro (13u45-16u45) en +13(14u-17u) 

 

LET OP! Je mag NIET deelnemen aan de activiteit als je 

- ziek bent of ziektesymptomen had in de 3 dagen voor de activiteit  

- tot een risicogroep behoord en geen doktersattest kan voorleggen of aangepaste medicatie ter 

beschikking hebt 

- een besmet persoon binnen de eigen gezinsbubbel hebt (ouder, broer, zus). Je mag dan 14 

dagen (gerekend vanaf het laatste contact met de coronapatiënt) niet deelnemen aan 

activiteiten. 

GEEN sportfeestoefeningen  

 

 



  

Activiteiten Jong-KLJ (2012-2010) 

Wanneer? 9/8   13u30-16u30 

23/8  13u30-16u30 

30/8  13u30-16u30 

!! Inschrijven via google form !!  

Graag vragen we om zoveel mogelijk met de fiets naar de KLJ te komen. 

Wat neem je mee?  

- Drinken 

- KLJ-sjaaltje 

- Een lege blaas. Zorg ervoor dat je thuis naar het toilet gaat voordat je naar de 

KLJ vertrekt  

Bij vragen kan je Aurélie (04 70 36 04 64) contacteren.    

+13 (2006-2004)   Laure-Anne  04 76 77 55 24 

 



 

 Activiteiten Tugro (2009-2007) 
Wanneer? 2/8   13u30-16u30 

16/8  13u30-16u30 

30/8  13u45-16u45 

!! Inschrijven via google form !!  

Graag vragen we om zoveel mogelijk met de fiets naar de KLJ te komen. 

Wat neem je mee?  

- Drinken 

- KLJ-sjaaltje 

- Een lege blaas. Zorg ervoor dat je thuis naar het toilet gaat voordat je naar de 

KLJ vertrekt. 

- Mondmasker 

Bij vragen kan je Maren (04 74 32 75 09) contacteren. 

 



 

 Activiteiten +13 (2006-2004) 

Wanneer? 2/8   14u-17u 

16/8  14u-17u 

30/8  14u-17u 

!! Inschrijven via google form !!  

Graag vragen we om zoveel mogelijk met de fiets naar de KLJ te komen. 

Wat neem je mee?  

- Drinken 

- KLJ-sjaaltje 

- Een lege blaas. Zorg ervoor dat je thuis naar het toilet gaat voordat je naar de 

KLJ vertrekt. 

- Mondmasker 

Bij vragen kan je Laure-Anne (04 76 77 55 24) contacteren. 

 



 

 

 

 

 

 

 


