Gazetje maart
Café KLJ

04/03/2016

Een toffe groep, een gezellig lokaal en consumpties aan
economische prijzen, dat zijn de ingrediënten voor een van
onze baravonden.
Café KLJ bevindt zich in ons lokaal en opent om 20u30

Quiz gewest

11/03/2016

Op vrijdag avond 13/03 organiseert KLJ Gewest Brugge een
Quiz! Jullie zijn allemaal welkom in om 20u in het
Broederklooster in Vivenkapelle!
We hopen op een mooie opkomst zodat we onze krachten
kunnen binden en deze quiz winnen!

Stoverijfestijn

18/03/2016

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij in maart ons
Stoverijfestijn! Dit jaar zijn we al aan onze 6de editie.
De ingrediënten blijven ook dit jaar hetzelfde: aperitief, lekkere
stovers met frietjes en groentjes, een dessert en amusante
muziek.
Jullie en vrienden, familie, kennissen zijn allemaal
welkom. Inschrijven is wel nodig: voor 10 maart
inschrijven bij Bestuurslid Roeland.
Tijdens het verloop van de avond kan het bestuur niet alles
alleen bolwerken, we hopen dan ook op de nodige helpende
handjes als dit nodig is.

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)

Nieuws uit de KLJ!
Yentl was er in het geheim al heel lang aan bezig, maar nu is het eindelijk klaar:
Onze website is volledig vernieuwd!
Een fris thema, een overzichtelijke lay-out en nog zo veel meer. Wil je het met
eigen ogen zien? Ga snel naar www.kljstxviven.be en leef je uit!
Als jullie nog ideeën hebben voor op de website mogen jullie die zoals gewoonlijk
in de ideeënbus zetten!

Fuiven maart
5 maart: Nacht van de passie KLJ Kortemark
12 maart:Nacht van de stier KLJ Meulebeke
27 maart: Easterbunny party KLJ Pittem-Egem
1 april: 2e eetfestijn KLJ Oedelem
(inschrijven kan via Lore De Smet 0477/84.40.70)
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)

