Gazetje juli

Verrassingsreis

2 juli 2017

We gaan de zomer in met een onvergetelijke uitstap op zondag 2
juli. We vertrekken die ochtend om 7u30 stipt!
Meer informatie over deze dag vinden jullie terug in het ‘gazetje
Verrassingsreis’ die jullie eerder in jullie mailbox hebben
ontvangen.

Bouwen aan de kar

3 juli 2017

Ook dit jaar is terug dat moment aangebroken waarop we kunnen
tonen wat wij als KLJ allemaal kunnen! Hiervoor kunnen we
zeker en vast jullie hulp gebruiken. Het thema van de kar dit jaar
is ‘Rusland’ waarbij alle ideeën van jullie welkom zijn.
We starten om 20u00 ten huize Sven Matthys: Brieversweg 58 te
Moerkerke.
De verdere planning ivm de opbouw van de kar zal via facebook
meegedeeld worden.
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Kringdans

4 juli 2017

Omdat velen van jullie twee maanden gekluisterd werden aan
hun bureau, is het eindelijk terug tijd om die benen te strekken!
We starten met het oefenen van de kringdans om 20u00 ten
huize Matthys waarbij de niet-dansers verder kunnen bouwen aan
de kar.
Wees op tijd zodat we de dans vlot kan aangeleerd worden!

Smoefeltoer

16 juli 2017

Op zondag 16 juli nemen we de fiets om Damme en omstreken te
gaan verkennen. Deze fietstocht wordt georganiseerd door de
Landelijke Gilde en heeft een afstand van ongeveer 30 km.
Onderweg worden er een aantal tussenstops voorzien waarbij we
een aperitief, BBQ en dessert aangeboden krijgen. Allen samen
kunnen we er een sportieve en aangename fietstocht van maken!
Wij vragen jullie in te schrijven bij Maxim De Prest (0471/433387)
voor vrijdag 7 juli. Er wordt door jullie ter plaatse cash betaald.
We spreken af om 12u30 in het broederklooster te Vivenkapelle.
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Sportfeesten

30 juli 2017

De sportfeesten worden dit jaar georganiseerd door KLJ Beernem
(Adres: Beukendreef 1, 8730 Beernem). In de voormiddag vindt
de karrentocht plaats waarbij we te velde rondrijden op de kar. In
de namiddag vinden er activiteiten plaats zoals dansen, piramide
bouwen, full rouge, lopen, … Indien je vragen hebt over de
planning mag je gerust iemand van het bestuur aanspreken!
Onze overwinning zouden we dit jaar op zijn minst terug moeten
evenaren … of misschien mogen we toch met iets minder ook
zeker tevreden zijn…
Het uur en de plaats waarop we afspreken zullen nog
meegedeeld worden via facebook.
Wij kijken er enorm naar uit!
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Een vergeet mij nietje:
✓ Rondrijden met een ongelooflijk STOPPELIGE sticker op je auto, dat is toch iets
om trots op te zijn?! Interesse? Contacteer het bestuur!
✓ Reclame, reclame, reclame!!
Bij de bakker, in de slager, in de supermarkt, bij de kapper, op je school, aan een
raam in huis, … overal waar je komt, moet het duidelijk kenbaar gemaakt worden!
Het is terug dat moment waarop KLJ St- X Viven zijn weekend organiseert.
Vraag posters aan iemand van het bestuur en hang ze op!
Ook je profielfoto veranderen op facebook is een must!
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✓ De reclamepolo’s zijn besteld. Heb je nog geen polo? Koop deze dan voor slechts
10 euro per stuk!
✓ Zoals iedereen ondertussen wel weet, moeten we helaas afscheid nemen van twee
jongeheren uit ons KLJ bestuur.
Als eerste willen we graag Kevin van Mullem bedanken voor zijn negenjarige inzet
in het bestuur en als voorzitter gedurende vier jaar.
Ten tweede willen we Roeland Sanders van harte bedanken. Hij zat elf jaar in de
KLJ waarvan acht jaar in het KLJ bestuur.
Wij wensen jullie een mooie toekomst toe waarbij een KLJ activiteit zeker nog van
toepassing kan zijn.

Bedankt voor alles, we zullen jullie missen!

Een ‘deur de meur en weer’ ke:
1 juli: Nacht van de Brugse zot – KLJ Oostende
Nacht van de zwientjes – KLJ Kortemark
8 juli: Full pull party – KLJ Wingene
22 juli: Farm West party – KLJ Ingelmunster
28 juli: After work party – KLJ Beernem
29 juli: Kriekenacht – KLJ Koekelare
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