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 Bowling Vrijdag 6 oktober 2017  

 De eerste KLJ activiteit van het nieuwe werkjaar is een feit! We 

gaan met z’n allen bowlen in de Yeti bowling te Eeklo 

(Leopoldlaan 60). Op deze avond kunnen we genieten van een 

spectaculaire disco bowling. Hierbij zullen ook de modieuze 

bowlingschoenen zeker niet ontbreken! We vragen voor deze 

activiteit een kleine bijdrage van 5 euro.  

 

We vertrekken STIPT om 20u00 aan het lokaal te Moerkerke 

(Vissersstraat 2) richting de bowling. Neem contact op met 

Delfien Van Damme (0471 62 64 95) indien je vervoer nodig 

hebt.  

 

 

 Galabal Gewest Brugge  Vrijdag 13 oktober 2017 

Naar jaarlijkse traditie organiseert het KLJ Gewest van Brugge 

een onvergetelijke editie van het galabal. Dit is een galabal 

waarbij uitsluitend KLJ leden van ons gewest mogen toetreden.  

Deze editie gaat door in ‘De Bommel’ (Doelhofstraat 26A, 

Nieuwmunster). De avond start om 21u00 waarbij iedereen een 

glaasje cava krijgt bij binnenkomst. Kruip in die strakke galakledij 

en laten we klinken op een spetterende avond!  

 

Heb je problemen met vervoer? Contacteer iemand van het 

bestuur! 
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 Dag van de 

jeugdbeweging  

Vrijdag 20 oktober 2017 

Op dag van de jeugdbeweging treint, fietst, bust heel 

jeugdbewegend Vlaanderen in jeugdbewegingshemden, sjaaltjes, 

petjes om te tonen dat ze trots zijn op hun jeugdbeweging. Ook 

wij dagen jullie uit om een foto te nemen in jullie KLJ uniform met 

de #DVDJB17 zodat iedereen kan zien dat ze ongelijk hebben om 

geen lid te zijn van KLJ Sint- Kruis Vivenkapelle!  

Vanaf 6u30 zijn er ook boterkoeken te verkrijgen aan de 

achterkant van het station te Brugge.  

 

 Halloweenquiz                    Vrijdag 27 oktober 2017 

Niets zo leuk als een avond vol griezelen en grillen, want 

halloween komt weer dichtbij. Wij zijn alvast erg benieuwd welke 

kennis jullie bezitten over deze speciale dag! We nodigen jullie 

graag uit op een griezelige, duivelse maar vooral erg gezellige 

avond in ons KLJ lokaal te Moerkerke vanaf 20u30.  

Ook themakledij is deze avond absoluut een must. Be there! 

 

Een vergeet mij nietje: 

✓ Op 10 november organiseren we naar jaarlijkse gewoonte, onze vierde editie van 

NOVEMBER NIGHT! We maken er een onvergetelijke editie van.   

✓ Stip alvast vrijdagavond 3 november in de agenda want dan maken we Brugge 

onveilig ( meer info in het komende gazetje) !! 
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Een ‘deur de meur en weer’ ke: 

   7 oktober: Swing for life – KLJ Aalter  

28 oktober: Chrysantjesbal – KLJ Zwevezele  


