Galabal gewest

14/10/2016

We beginnen oktober met een klassieker: het galabal van
het gewest!
Deze fuif is enkel voor KLJ leden van ons gewest (Brugge)
We beginnen er om 21u00 stipt aan met een aperitiefje voor
iedereen die er op tijd is.
Dit jaar is het een andere locatie dan de vorige jaren! We
verwachten jullie dit jaar in “De Bommel” in Zuienkerke
(Doelhofstraat 26A, 8377 Zuienkerke). Dit is een galabal,
iedereen moet dus ook in avondkledij gekleed zijn.
Indien je vervoersproblemen hebt mag je altijd iemand van
het bestuur contacteren.

Touwtrektornooi

16/10/2016

Voor het 3e jaar op rij zullen we deelnemen aan het
touwtrektornooi georganiseerd door TVV Versieck. Na onze
schitterende prestaties van de voorbije jaren kan onze
deelname niet ontbreken.
Wie wil deelnemen stuurt zo snel mogelijk een sms naar Jonas
Van Da mme (0498/160364) met zijn/haar naam in. Iedereen
kan meedoen zowel jongens als meisjes, klein of groot.
Supporters mogen ook altijd komen om ons naar de
overwinning te schreeuwen!
We spreken af om 12:45 op het Marollenplein te Sijsele.

Dag van de je ugdbewe ging

21/10/2016

Vandaag is het de dag dat je moet bewijzen dat onze KLJ de
aller aller alle rbeste is van heel het land! Kom dus allemaal
met je KLJ trui en polo naar school, kom ontbijten op ‘t Zand
in Brugge (vanaf 5u00) en toon maar eens aan iedereen dat
ze ongelijk hebben om niet bij KLJ ST-X Viven te zijn!

hallowee nquiz

28/10/2016
Geesten en demonen zullen vanavond door ons lokaal vliegen
tijdens deze halloweenquiz.
Iedereen die durft komen is welkom vanaf 20u30 in het lokaal
om zijn/haar kennis te testen over halloween (en nog veel
meer)
Alle Halloween gerelateerde attributen zijn welkom op deze
avond vol griezelen en gruwen.

Wij kijken alvast uit naar de 3e editie van onze November Night!

Fuiven oktober
8 oktober: Prettige pretfuif KLJ Moorslede
15 oktober: Galabal van het gewest
29 oktober: Chrysantjesbal KLJ Zwevezele
…

