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    Gazetje mei  
 

  

 

 

 

 Regionaal mini-voetbaltornooi 

KLJ West- Vlaanderen  

1 mei 2017 

Na een uitgerust en onvergetelijk weekend zijn we helemaal klaar 

om er een stevige lap op te geven. Dit kan op maandag 1 mei 

waarbij we onze ‘arbeid’ deze dag even stil leggen. KLJ West- 

Vlaanderen en KLJ Oedelem organiseren een mini- 

voetbaltornooi. Dit tornooi start om 10u30 en vindt plaats in de 

sportdienst van Wingene (Beernemstraat 23).  

 

Niet alleen het mannelijke maar ook het vrouwelijke geslacht 

mogen op deze dag eens zien welk KLJ power we in ons bloed 

hebben zitten!  

 

Degene die niet meegaan op kamp, maar toch interesse hebben 

om mee te spelen mogen iets laten weten aan Jonas voor 

WOENSDAG 19 APRIL. We spreken af om 10u15 ter plaatse.  

 

Meer informatie over de praktische kant van deze zaak vinden 

jullie op de facebookpagina: ‘Regionaal mini-voetbaltornooi KLJ 

West- Vlaanderen’.  

 

 

 Voetbal tegen KLJ Beernem 19 mei 2017   

Nu het sjotten ons nog in de benen zit, spelen we een 

professionele wedstrijd tegen KLJ Beernem. Het uur en de plaats 

waar het voetbal zal plaats vinden, wordt nog meegedeeld via 

facebook! Spandoeken, toeters en bellen of gewoon jullie 

aanwezigheid als supporters zijn ook van harte welgekomen!   
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Een vergeet mij nietje: 

 Verrassingsreis: Op zondag 2 juli nemen wij jullie graag mee op een uitstap! Meer 

kunnen wij hier helaas nog niet over vertellen, want dat blijft een verrassing. Het 

tijdstip en de plaats waar we afspreken, zullen vermeld worden in het komende 

gazetje.  

 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. De hersenkronkels kunnen 

al beginnen kriebelen, zodat we ook dit jaar met z’n allen trots mogen zijn op onze 

kar!  

 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:  

 

Ook onze zevende editie van het 

fameuze stoverijfestijn was meer 

dan geslaagd! Een 232 tal 

liefhebbers hebben hun buik rond 

gegeten dankzij een geslaagd 

driegangenmenu. Bij deze willen we 

van de gelegenheid gebruik maken 

om de leden die actief geholpen 

hebben van harte te bedanken.  

Op naar volgend jaar! 

 

 

Baravond 26 mei 

Jullie zijn welkom vanaf 20u30 in het lokaal om nog eens samen 

met iedereen alle toffe herinneringen van op kamp op te halen, 

om de laatste nieuwtjes uit te wisselen, om te kaarten of te 

nagelen.  

Meer dan genoeg redenen om langs te komen . 

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

6 mei: Happy hour party – KLJ Hooglede 

No limit party – KLJ Beauvoorde 

13 mei: Flappy fuif – KLJ Koekelare 

20 mei: Groots tentenbal – KLJ Lichtervelde 

27 mei: Halve liter fuif XXL – KLJ Staden 


