
  

Sportfeestprikkel 

Hallo liefste wimpel- en vendeliers 

In deze infobrief staan de sportfeesten van deze zomer nog eens vermeld, hoe laat we hier telkens 

voor af spreken en wat jullie zeker moeten meenemen. 

Sportfeesten:  

DATUM ADRES TIJDSTIP 

9 juli - Kaprijke  Molenstraat 28,  
9970 Kaprijke 

7u00 

16 juli - Assenede  Jureren 

23 juli - Hamme Sint-Anna Sint-Annastraat 105-107, 
9220 Hamme  

7u15 met de fiets!!! 

30 juli - Moerbeke Pereboomsteenweg,  
9180 Moerbeke-Waas 

7u15 

6 augustus - Beervelde Voldersstraat,  
9080 Beervelde 

7u30 met de fiets!! 

13 augustus - Kruibeke Boerenstraat,  
9150 Kruibeke 

7u15 

20 augustus - Landjuweel 
Lovendegem 

Hoge Voorde 12,  
9920 Lovedegem 

6u00 

27 augustus - Regionaal 
sportfeest Nieuwkerken-Waas  

Turkyen 51,  
9100 Nieuwkerken-Waas 

7u15 

 

Kom zeker op het afgesproken tijdstip naar het lokaal zodat we op niemand moeten wachten en 

telkens op tijd op het sportfeest aankomen.  

Tijdens het sportfeest van Kaprijke op 9 juli zijn we met de +12 al op kamp, maar dat houdt ons niet 

tegen om een sportfeest te missen. De leiding vertrekt samen met de +12 vanuit Kieldrecht naar het 

sportfeest. De leden die nog niet op kamp zijn komen naar het lokaal en rijden daar samen met de +16 

naar het sportfeest. 

Vervoer: We proberen steeds met de leiding aan genoeg auto’s te geraken om naar de sportfeesten 

te rijden. Indien we vervoer te kort hebben, zullen we onze puppy-oogjes eens boven halen en aan de 

ouders vragen of zij ook willen rijden. Dit zal telkens de week op voorhand zijn.  

  



Landjuweel: 
Woehoeee dit jaar is het weer een landjuweeljaar! Een 

landjuweel is eigenlijk het Belgisch kampioenschap onder de 

sportfeesten en gaat maar één keer om de twee jaar door, en 

dit telkens in een andere provincie. Deze editie is het ein-de-

lijk nog eens in Oost-Vlaanderen, dus ouders, kom gerust 

eens een kijkje nemen op dit fantastische evenement!  

Aan alle leden: jullie weten dus waarvoor we oefenen deze 

zomer 😉  

KLJ nationaal en KLJ Lovendegem beloven er een heuse editie 

van te maken, het landjuweel duurt namelijk een heel 

weekend in plaats van één dag.   

De +16 is al welkom vanaf vrijdagavond en ook voor  

de -16 (en eventueel broertjes en zusjes die komen kijken) is 

er op zondag heel wat te beleven. Vervelen gaan we ons daar 

zeker niet doen!   

Aan de +16 die geïnteresseerd is in dit weekend: meer info 

volgt nog! Aan de ouders: er zal ook +16 thuis blijven om 

samen met de -16 naar het landjuweel te vertrekken 😊  

 

Kledij: 

 

Indien er jongens zijn die nog geen, of een nieuwe, vendelgordel of badges voor op hun hemd nodig 

hebben, deze kan je altijd op de KLJ kopen.  

Aan de meisjes: we nemen beide T-shirts mee omdat we samen dansen en dan moet iedereen er het 

zelfde uitzien! #1team  

 

Jongens

• Vendelkostuum

• Witte vendelschoenen 

• KLJ trui 

• +16: promo T-shirt

Meisjes

• Zwart rokje 

• KLJ trui

• KLJ T-shirt 

• +16: promo T-shirt 


