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Gazetje augustus   
 

 BBQ à volonté                              11 augustus 2017 

Ons feestweekend gaat van start met een BBQ à volonté op 

vrijdagavond 11 augustus. Iedereen is welgekomen vanaf 19u30. 

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar 

bestuur@kljstxviven.be of Elien Vande Ryse te contacteren op 

het nummer: 0494/90 56 03. Voor een prijs van 16 euro voor 

volwassenen en 9 euro voor de kinderen is er een overvloed aan 

eten beschikbaar. Tast toe!  

 

 

 

 Stoppelparty   12 augustus 2017   

We gaan volledig uit de bol op de beats van DJ Frequency en DJ 

Justin op onze STOPPELPARTY! Met een zachte prijs van 

slechts 6 euro is iedereen van harte welgekomen vanaf 21u30.  

Trek die feestkleren aan, neem je vrienden mee en maak er een 

onvergetelijk feesje van!  
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 Moddervoetbal  13 augustus 2017  

Niets is zo heerlijk als je je onbeschaamd vuil mag maken! Dit kan 

op het moedervoetbaltoernooi die doorgaat op zondagmiddag 

vanaf 12u00. Hierbij ontbreken ook de prijzen niet voor de beste 

spelers en dorstige deelnemers!  

 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 25 euro waarbij de ploeg minimum 

uit zes en maximum uit tien spelers bestaat. Inschrijven kan door 

een mail te zenden naar bestuur@kljstxviven.be met vermelding 

van: naam van het team, soort groep (vriendengroep, sportclub, 

vereniging, bedrijf,…), contactpersoon, gsm nummer, aantal 

spelers. Ook binnen onze KLJ zijn we op zoek naar een sportieve 

ploeg! Interesse, schrijf je dan nu zo snel mogelijk in!  

 

 

 

Tractorwijding  19 augustus 2017 

 

Er vindt een misviering plaats op zaterdagavond 19 augustus om 

19u00 in de kerk te Vivenkapelle. Graag rekenen we hierbij op 

jullie aanwezigheid. Aansluitend is er een tractorwijding waarbij 

de tractoren gewijd worden door de pastoor en de diaken. We 

sluiten deze avond af met een hapje en een drankje in de tent te 

Vivenkapelle  
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Mister KLJ West- 

Vlaanderen  

20 augustus 2017   

Na zeven geslaagde edities van Miss KLJ West- Vlaanderen 

gooien we het dit jaar over een andere boeg! Tijd om te 

beoordelen wat die mannelijke KLJ leden in hun mars hebben.  

Het principe van de verkiezing zal in dezelfde lijn verlopen zoals 

andere jaren. Iedereen is welgekomen vanaf 13u30!  

 

 

 

 

Al deze evenementen zijn ook op facebook terug te vinden!  

Delen,delen, delen, … !!!  

 

 

 

Een helpende hand …  

✓ Ons KLJ weekend komt eraan en dit wil ook zeggen dat we op jullie hulp rekenen. 

Heb je tijd en zin om te helpen op één van deze activiteiten?  

 Contacteer: Olivier Vanderhaeghen (0478/849970) 

✓ Werking: Olivier omschrijft de verschillende taken en schrijft je naam neer bij één 

van deze verantwoordelijkheden. Wij verwachten dat je deze verantwoordelijkheid 

dan ook ten volle opneemt.  

✓ Opzetten van de feesttent: op dinsdag 8 augustus zetten we met de verschillende 

verenigingen de tent op. Het uur waarop we deze tent zullen opzetten, delen we 

nog mee via facebook! (Weststraat 70 te Vivenkapelle)  

✓ Opbouw van de feesttent: de ganse week wordt er in de tent gewerkt om alles in 

orde te brengen. Elke avond zijn jullie welkom om hierbij een handje toe te steken.  
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Een helpende hand… 

✓ BBQ à volonté; Alle helpende handen zijn welkom vanaf 18u30. Jullie krijgen de 

kans om voor de start van de BBQ (19u30) te eten zodat ook jullie op jullie gemak 

kunnen genieten van deze BBQ.  Er kan ingeschreven worden door een mailtje te 

sturen naar: bestuur@kljstxviven.be of bestuurslid Elien te contacteren  

(0494/90 56 03) 

✓ Stoppelparty: Jullie zijn welkom vanaf 21u00. Bij de ingang is het de bedoeling dat 

jullie ook een ticket aankopen. We vertrouwen erop dat iedereen zich aan de 

shiften houdt tijdens de fuif en dat er ook met de drankkaarten eerlijk wordt 

omgegaan!  

✓ Moddervoetbal: We starten met de opbouw van het veld omstreeks 11 uur. 

Tijdens de namiddag houden we de bar open. Degene die interesse hebben om 

mee te spelen, laat zeker van jullie horen!  

✓ Mister KLJ West- Vlaanderen: In de voormiddag hebben we hulp nodig om de 

activiteiten klaar te zetten. Ook tijdens de verkiezing kunnen we op jullie rekenen. 

Vanaf 17 uur staat onze KLJ paraat achter de bar!  

 

Kan je niet aanwezig zijn? Maak reclame! De slager, de kapper, de bakker, … iedereen 

moet op de hoogte zijn van ons KLJ weekend!  

 

We willen jullie nu al bedanken voor jullie inzet gedurende al deze evenementen. Het 

wordt een drukke periode waar we met volle teugen zullen van genieten! Uiteraard 

zullen de ‘gouden’ handjes een appreciatie krijgen!  

 

Een vergeet mij nietje … 

✓ Op vrijdagavond 15 september is het weer zover… een nieuw werkjaar! Wat 

vliegt de tijd voorbij! Kennen jullie iemand die graag in onze KLJ zou 

komen? Neem ze mee op onze eerste fenomenale startactiviteit! 

 

 

 

Een ‘deur de meur en weer’ ke: 

    6 augustus: Nacht van de jenever – KLJ Oedelem 

   12 augustus: STOPPELPARTY – KLJ ST-X Viven 

   19 augustus: Zwoele zomernacht – KLJ Ruislede  

   19 augustus: Beach Party – KLJ Oostnieuwkerke 
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