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Startactiviteit

15 september 2017

De zomervakantie is ten einde... Dit wil zeggen dat het KLJ
werkjaar omtrent ‘hier groeien helden’ is gepasseerd. Ook in het
komende werkjaar staat er nieuw thema voor ons klaar : ‘gewoon
gaan’. Hiermee daagt de KLJ jullie uit om jullie eigen grenzen te
verleggen. Ook wij staan klaar om jullie het komende jaar met
talrijke KLJ activiteiten te bestormen. Jullie kunnen zich
inschrijven op de startactiviteit, waarbij ook jullie vrienden van
harte zijn welgekomen. We verwachten jullie om 20u30 in ons
lokaal te Moerkerke (Visserstraat 2C) !

Kermis @ Sint-Kruis

17 september 2017

Op zondag 17 september is de kermis van Sint-Kruis terug
helemaal klaar om ook onze KLJ van Sint-Kruis Vivenkapelle te
ontvangen. We hebben heel wat in petto dus verwachten we ook
dat jullie eens een kijkje komen nemen naar onze KLJ stand ter
hoogte van Era Vandille.
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Bedanking

22 september 2017

Het feestweekend zit er jammer genoeg op. Zonder jullie hulp
was dit zeker niet gelukt. We nodigen graag alle helpende
handen uit op een gezellige avond in het lokaal te Moerkerke. Wij
voorzien een hapje, drankje en zorgen voor de nodige sfeer.
Jullie zijn allen van harte welgekomen vanaf 20u30 !

Een vergeet mij nietje:
✓ NOVEMBER NIGHT: op vrijdagavond 10 november organiseren we naar jaarlijkse
traditie onze NOVEMBER NIGHT! Prik deze datum maar vast in jullie agenda, want
ook dit jaar maken we er terug een spetterende en glamoureuze editie van!
✓ Tijdens ons KLJ weekend hebben we dankzij jullie hulp alle knorrige en dorstige
populatie kunnen bedienen. Hierbij namen de helpende KLJ leden een fantastische
KLJ Sint- Kruis Vivenkapelle ‘klakke’ in ontvangst.
Trots om lid te zijn van deze KLJ!

FLITS- er van de maand:
We kunnen dit jaar opnieuw spreken van een
geslaagd KLJ weekend! Met onze eerste
editie van het modderig voetbaltoernooi, was
dit dè perfecte afsluiter van een top
feestweekend! Een dikke proficiat aan het
team KLJ Sint-Kruis Vivenkapelle die een
mooie tweede plaats binnenhaalden.
We willen van deze gelegenheid ook gebruik
maken om alle helpende KLJ leden in het
volledige weekend van harte te bedanken.
Ook zonder jullie hulp was het zeker niet
gelukt. Een volmondige dank je wel!!
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Een ‘deur de meur en weer’ ke:
2 september: Nacht van de Vedett – KLJ Oostkamp
Nacht van de Eristoff – KLJ Aarsele
9 september: La dame bianche - KLJ Jabbeke
Sunilicious - KLJ Zomergem
16 september: Nacht van Beernem – KLJ Beernem
30 september: Pintjesbal – KLJ Uitkerke
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