
 

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) Gillian van Kerrebroeck (0494/305985) 

 

Gazetje juli 

 

 

 Touwtrektornooi KLJ 
Oostende 

3 juli 

Als beste Damse vereniging gaan we onze capaciteiten nog 
eens tonen op het touwtrektornooi van KLJ Oostende. 
Iedereen die wil deelnemen, kan zich inschrijven bij Jonas 

Van Damme(0498/160364). Als iedereen die wil 
meedoen, ingeschreven is, weten we hoeveel ploegen we 

kunnen inschrijven. Dit tornooi is een ideale voorbereiding 
voor de sportfeesten eind juli!  
Het touwtrektornooi vindt plaats in de feesttent langs de 

Oostendse Steenweg, Meetkerke/ Strooien Haan (aan 
rondpunt). Alle supporters zijn ook welgekomen!  

 
We spreken om 13u af ter plaatse.  

 

 

                                                                         

Smoefeltoer 17 juli 

Dit jaar organiseert de landelijke gilde Vivenkapelle weer 
een smoefeltoer. We fietsen doorheen Damme (en 

omstreken) en zijn talrijke stops waar we kunnen genieten 
van lekkere hapjes en drankjes. 
Inschrijven voor 10 juli bij Jonas Van Damme 

(0498/160364).         
de tocht vertrekt vanuit het broederklooster in 

Vivenkapelle om 12u15 

 

WC-papierverkoop 2 juli 

 
 Mensen kunnen nooit genoeg WC-papier in huis hebben. 

Daarom organiseren we nog een 2e WC-papier verkoop.  
 

Haal alvast jullie verkoopstechnieken maar boven. We 
spreken af om 13u30 aan het nieuw lokaal in 
Moerkerke (vissersstraat 2).  
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                                                                         Sportfeesten 31 juli 

Bereid je voor op tofste sportactiviteit van het jaar: de 
sportfeesten.  
Het thema van de sportfeesten is stripverhalen, wij 

verkleden ons dit jaar kuifje. 
Alle sportiviteiten gaan door op de weide aan Kruispunt 

tussen de Blankenbergse steenweg en Kuiperscheeweg in 
Uitkerke. 
Meer informatie volgt nog. 

We zullen gedurende de hele maand aan de kar werken en 
de kringdans inoefenen. Het bestuur zal jullie dagelijks 

updaten vanaf hoe laat er gewerkt zal worden. 

 

Noteer alvast de stoppelparty op 13 augustus in jullie 

agenda! En maak zo veel mogelijk reclame ! 

 

 

 

Fuiven juli 

1 juli: Nacht van de brugse zot (KLJ Oostende) 

9 juli: Full Pull party (KLJ Wingene) 

29 juli: Pintjesbal summer edition (KLJ Uitkerke) 

Tot binnenkort!!! 


