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Gazetje juni  
 

  

 

 

 

 Movie night  9 juni 2017 

Uit verschillende wetenschappelijke bronnen blijkt dat een mens 

zich niet langer kan concentreren dan één à twee uren. Het is 

hierbij van essentieel belang om af en toe een korte pauze in te 

lassen.  

 

In deze korte pauze lijkt het ons ideaal om een film te laten 

spelen die in deze tijdspanne kadert. De studenten, maar ook de 

werkmensen, zijn van harte welgekomen om 20u30 in ons lokaal 

te Moerkerke.  

 

 

 Diner à volonté  23 juni 2017   

Het schooljaar is ten einde, de zomer komt eraan. De 

sportfeesten, maar ook ons KLJ weekend staan bijna terug voor 

de deur. Om nog even te ontspannen, komen we samen op deze 

stralende zomeravond waarbij we knapperige frietjes met vol au 

vent serveren.  

 

Graag nodigen wij jullie voor een gezellige avond onder elkaar. 

Jullie zijn welkom om 20u00 in het lokaal te Moerkerke. Wij 

vragen hierbij een kleine bijdrage van 10 euro. Gelieve dit 

bedrage te storten op rekeningnummer: BE14 7381 1207 0283 

met vermelding van je naam. 

 

Indien jullie deze overheerlijke menu niet willen missen, graag 

inschrijven bij Delfien Van Damme (0471 62 64 95) voor 16 juni!  
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Een vergeet mij nietje: 

✓ Op zondag 2 juli gaan wij terug op verrassingsreis! Wij vragen om in te schrijven 

vooraf via de online poll die op facebook zal terecht komen. Daarnaast zouden wij 

een bijdrage vragen van 35 euro die mag gestort worden op het rekeningnummer: 

BE14 7381 1207 0283 met vermelding van je naam.  

Wij kijken er ontzettend naar uit!  

 

✓ Om van ons KLJ weekend een topper te maken, zijn wij nog op zoek naar 

sponsors! Willen jullie zelf sponseren of kennen jullie iemand die graag zou 

sponseren? Aarzel dan niet en contacteer iemand van het bestuur!  

 

✓ Graag willen we jullie al warm maken voor de sportfeesten die dit jaar doorgaan op 

zondag 30 juli. Het thema van de kar is dit jaar voor onze KLJ: RUSLAND! De 

sportfeesten worden georganiseerd door KLJ Beernem. Indien jullie nu al ideeën 

hebben voor de kar, mag je dit gerust aan ons laten weten. 

 

✓ Bij goede ideeën, vragen of gewoon een complimentje aan het bestuur kunnen 

jullie dit neerpennen via onze ideeënbus!    

Link: https://goo.gl/forms/j1mfUV67bPJlGjnu1  

 

 

FLITS- er van de maand:  

 

Op vrijdagavond 19 mei hebben wij een 

vriendschappelijke match gespeeld tegen KLJ 

Beernem. Het werd een minder spannende 

match, maar de sfeer zat er toch goed in! Na 

deze avond kunnen we nogmaals concluderen 

dat we met een sportieve bende zitten binnen 

KLJ Sint- Kruis Vivenkapelle.  

 

Bedankt voor jullie deelname!  

 

 

 

https://goo.gl/forms/j1mfUV67bPJlGjnu1
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Een ‘deur de meur en weer’ ke: 

4 juni: Pinksterbal – KLJ Kanegem 

17 juni: Zomerfuif 2017 – KLJ Koolskamp  

24 juni: Zwiebelparty – KLJ Langemark  

      Nacht zonder schaamte – KLJ Dentergem 

 

 

 

 

 

 

De concentratie is soms ver, heel ver te 

zoeken…  

Maar opgeven, NO WAY!  

Bij deze wensen wij alle studenten enorm  

veel succes toe met de examens!  

 

Toi toi toi!  

 


