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Pasen  16 april 2017 

De snoeperij van Sinterklaas is nog maar op, maar ook de 

paashaas heeft zijn eieren al klaar. Hou jullie huis of ‘den hof’ 

maar goed in de gaten, want wie weet heeft hij ook voor JOU een 

eitje gelegd!  

 

Een vrolijk paasfeest en de beste paaseieren voor elk van jullie!  

 

 

 Cultuurfeesten  21 april 2017  

Geef toe, als het puntje bij het paaltje komt, staan we graag eens 

allemaal in de spotlight. Nog wat acteertalent, droge humor en 

een verblindende verschijning erbij, dat kan niet anders dan een 

memorabele culturele avond worden. Jullie zijn welkom vanaf 

20u30. De zaal zal nog vermeld worden via Facebook.  

 

Maar eerst moeten we nog iets in elkaar steken… 

Elke KLJ krijgt een tv-zender, ons thema is NTV Plattelands TV. 

De andere KLJ’s zijn zeer enthousiast dus wij kunnen niet 

onderdoen! 

Jullie kunnen deelnemen door een sms te sturen naar Jens 

(0479612076). Je kan steeds aansluiten bij de groep! De data 

waarop we afspreken om te oefenen, zullen tevoorschijn komen 

op Facebook. Tot binnenkort!  
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 KLJ Kamp  28 april – 1 mei 2017  

Nog enkele weken te gaan en het KLJ kampweekend komt eraan!  

Het KLJ kampweekend zal doorgaan van vrijdag 28 april t.e.m. 

maandag 1 mei 2017.  

 

Meer informatie over dit fantastische weekend vinden jullie terug 

in het exclusieve KLJ- kamp gazetje!  

 

Een vergeet mij nietje: 

✓ Verrassingsreis: Op 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.  

✓ 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:  

Jaja! Hierbij is het nogmaals bewezen dat KLJ Sint- Kruis 

Vivenkapelle de meest sportieve, enthousiaste en 

touwtrekaangelegde jeugdbeweging is van Damme!  

 

Tijdens de opening van het nieuw KLJ lokaal was er een 

mini- touwtrektournooi. Chiro Sint- Rita en het 

schepencollege van Damme hadden helaas een tekort aan 

spierballen waardoor wij deze overwinning met volle trots 

opnieuw mochten binnenhalen. 

 

Een dikke proficiat aan allen die op de één of andere manier 

dit touw toch maar vast reikten!  
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Voorstelling nieuwe bestuursleden 

Vanaf april willen we graag twee nieuwe bestuursleden voorstellen.  

We wensen hen veel succes toe als nieuw bestuurslid! 

 Wie: Maxim De Prest 

Leeftijd: 18 jaar 

Woonplaats: Vivenkapelle   

Studies: Elektromechanica @ VTI Brugge 

Toekomstig beroep: Een touch van ontwerpen, berekenen van 

onderdelen, programmeren van machines 

Vrijetijdsmomenten: KLJ!, uitgaan in het weekend, …  

Lid van het bestuur: Ik vind het een hele positieve uitdaging om 

op deze leeftijd een verantwoordelijkheidszin te hebben. Ik ben 

blij dat ik op deze manier een steentje kan bijdragen als 

bestuurslid.   

Levensmotto: ‘De tijd dringt, ik drink dus mee’ 

 

 Wie: Delfien Van Damme 

Leeftijd: 21 jaar 

Woonplaats: Vivenkapelle  

Studies: Bachelor in de vroedkunde 

Beroep: Thuisverpleegkundige bij het Wit- Gele Kruis  

Vrijetijdsmomenten: KLJ!, sporten, uitgaan, lekker uiteten, …  

Lid van het bestuur: Ik ben heel tevreden dat ik mij een lid van het 

bestuur kan noemen zodat we samen het beste kunnen halen uit 

elke activiteit. Ik vind het belangrijk om mij in te zetten voor een 

plaatselijke jeugdbeweging om zo de leden enkele onvergetelijke, 

unieke jaren te bezorgen.  

Levensmotto: ‘De natuur als het kan, de techniek als het moet’  

   

 

Een ‘deur de meur en weer’ ke: 

 

1 april: Jupalier – KLJ Ruddervoorde   

8 april: Anti- bob fuif – KLJ Aartrijke -- Hot shot party – KLJ Assenede  

15 april: Blue Industry – KLJ Oostende 

16 april: Easterbunny party – KLJ Pittem - Egem 

22 april: Oerfuif – KLJ Ingelmunster  

29 april: I – joeplala – KLJ Oostnieuwkerke  

 


