Gazetje april
Oefendag klj
10/04/2016
sporten
Omdat er slechts een beperkt aantal dansmonitors zijn,
zullen de dansjes voor de sportfeesten in Roeselare
gegeven worden aan een hele hoop klj’s samen.
We moeten die dansjes ook kunnen op de sportfeesten,
met hoe meer we zijn hoe beter.
Wie wil kan in de namiddag ook een initiatie vendelen of
wimpelen volgen.
We verzamelen om 8 uur aan het Broederklooster in
Vivenkapelle om dan naar Roeselare te gaan.

Wc-papierverkoop

16/03/2016

Jullie hebben het waarschijnlijk al gehoord, we krijgen een
nieuw lokaal!!!
Wij zullen alles echter zelf moeten inrichten en om de kosten te
drukken verkopen we Wc-papier.
We verzamelen om 13u30 bij Jonas Van Damme thuis, daarna
vertrekken we om van deur tot deur Wc-papier te verkopen.
Wij hopen dat jullie allemaal komen helpen, het is tenslotte ook
jullie lokaal.

Kamp

29/03 tot 1/05/2016

Een van de beste activiteiten van het jaar!!!
Alle info vinden jullie in het speciaal Kampgazetje.

Het bestuur:
Roeland Sanders (0498/561380) – Elien Vande Ryse (0494/905603)Kevin Van Mulem (0493/188058)
Jonas Van Damme (0498/160364) – Olivier Vanderhaeghen (0478/849970)
Jens Kerckhove (0479/612076) – Yentl Strubbe (0471/391094)

Vergeet zeker geen dopjes te verzamelen! De wedstijd tussen jullie en het
bestuur loopt nog altijd!!!

Groot nieuws!
De federale regering heeft ondanks beslist dat de fusie tussen KLJ en KSA zal
doorgaan. Vanaf 1 april zullen wij dus moeten samenwerken, wij denken dat dit
voor jullie geen probleem zal zijn.
De verenigde jeugdbewgingen hebben nog geen naam, maar als jullie ideen
hebben mag je ze altijd in de ideenbus plaatsen!

Fuiven april
2 april: Jupalier (KLJ Ruddervoorde)
9 april: Anti-bob fuif (KLJ Aartrijke)
16 april: Blue Indusrty (KLJ Oostende-Houtave)
23 april: Zwaailichtfuif (KLJ Gistel)
30 april: KAMP!!!
Het bestuur:
Roeland Sanders (0498/561380) – Elien Vande Ryse (0494/905603)Kevin Van Mulem (0493/188058)
Jonas Van Damme (0498/160364) – Olivier Vanderhaeghen (0478/849970)
Jens Kerckhove (0479/612076) – Yentl Strubbe (0471/391094)

