
 

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)  

 

 Tiroleravond VI 10/02/2017 

Jodelahie!  

 

Bier und jenever en de beste tirolerbeats van door de 

jaren heen! Dit zijn de kenmerken van de enige 

ECHTE (allerlaatste) Tiroleravond van KLJ Sint-Kruis 

Vivenkapelle!  

We nodigen opnieuw alle KLJ’s van het Gewest uit om 

samen met ons een groot feest te maken! Dit jaar 

wordt het extra bijzonder. Het is de ALLERLAATSTE 

activiteit in ons oud lokaal. BE THERE! 

Trek jullie beste tiroleroutfit aan en doe dit jaar jullie 

best om jullie te verkleden zodat je niet uit de boot 

valt en kom vanaf 20u30 naar ons lokaal in Damme! 

Nodig gerust jullie KLJ vrienden uit...! 

 

 

 
 

 

 

 

Opening nieuw lokaal 12/02/2017 

Ons nieuw lokaal is af! 

 

Om dit te vieren is iedereen welkom in ons 

nieuw lokaal voor de officiële opening samen 

met de Chiro. 

Heb je de uitnodiging niet per post ontvangen? 

Dan zijn jullie alsnog welkom. Breng gerust 

jullie ouders en vrienden mee! 

 

We verwachten iedereen aan het nieuw lokaal 

Moerkerke (Vissersstraat 2, Sportpark 

Meuleweg) vanaf 14u  
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 Quiz gewest 17/02/2017 

Om jullie quiztalenten op peil te houden tijdens het jaar 

doen we ook dit jaar weer mee aan de quiz van het 

gewest. 

We verwachten iedereen stipt om 20u30 in het 

Broederklooster in Vivenkapelle. 

Het winnende team krijgt een mooie prijs mee naar huis! 

 

 

 

Dropping 24/02/2017 

Het is dit jaar onze beurt om KLJ Jabbeke te 

droppen. 

We spreken hiervoor af om 20u00 aan het 

lokaal in Moerkerke. 

Wie wil helpen om de leden van Jabbeke te 

droppen kom dan om 20u naar het lokaal in 

Moerkerke. 

Voor jullie is het lokaal gewoon open en we 

maken er een gezellige, warme avond van 

terwijl KLJ Jabbeke afziet in het kille 

winterweer! 

 

Events 

 

04/02/2017 Tropical Night – KLJ Oostkamp 

11/2/2017 Nacht van de vorst – KLJ Koolskamp 

 

22/02/2017 FoKus – KLJ West Vlaanderen 

‘is geloven nog hip?’- Gesprek met BV’s 
Peter Bulcaen (Matthias uit familie) - Lieven debrauwer – Pieter Deknudt – Nathalie Verstraete 

Inschrijven: Daisy.Declercq@klj.be  Start: 19u30 Zaal SWOK Staden (Ooststraat 4A) 

 

25/02/2017 Liquidparty – KLJ Veurne 

25/02/2017 Krokusbal – KLJ Zwevezele 

04/03/2017 Nacht van de passie – KLJ Kortemark 
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