Stoverijfestijn

17/03/2017

KLJ Sint-Kruis Vivenkapelle presenteert op vrijdag
17 maart voor de 7de maal hun succesvolle
stoverijfestijn.
Vanaf 20u zijn jullie welkom in zaal De
Beuterblomme te Oostkerke om te genieten van
een aperitief, lekkere stovers met frietjes en nadien
een lekker dessert!
Voor 15 euro per persoon en 12 euro voor de
kinderen kunnen jullie eten zoveel jullie willen.
Inschrijving gebeurt bij Roeland Sanders
(0498/561380) voor 11 maart.
Betalen kan via rekeningnummer: BE14 7381 1207
0283 met vermelding van uw naam + aantal
personen.

Wij hebben jullie nodig! Dit kan door:
 Event op Facebook te delen!
 Iedereen uit te nodigen
 Ons een handje toe te steken tijdens de
avond aan de bar en in de zaal zodat wij
ook iets kunnen eten.

Karten

31/03/2017

Vrijdagavond 31 maart gaan we gaan karten in Kortrijk!
De persoon met de snelste ronde krijgt van ons een
toffe prijs! We spreken STIPT om 19U45 af aan het
KLJ Lokaal in Moerkerke. Wees stipt!
We hopen nog enkele enthousiaste leden te vinden die
willen helpen rijden.
Jullie prijs voor deze activiteit is slechts 15 euro.

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)

KLJ-kamp
Kruis de dagen vanaf 28 april tot en met 1 mei maar alvast aan in jullie agenda!
We gaan dan namelijk op kamp met de KLJ! Binnenkort ontvang je de Kampzending in jullie
mailbox op Facebook!
Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt.

Events
04-03-2017
Nacht v/d passie - KLJ Kortemark
Galabal N’Exlusief - KLJ Wingene
05-03-2017
Tractorwijding - KLJ Jabbeke
11-03-2017
Nacht van de stier - KLJ Meulebeke
Nacht van t’bier - KLJ Beerst-Keiem-Leke
17-03-2017
Stoverijfestijn - KLJ Sint-Kruis/Vivenkapelle
18-03-2017
Zotte Zaterdag - KLJ Bellegem
1-04-2017
Nacht v/d dolle koe - KLJ Merkem
Jupalier – KLJ Ruddervoorde
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