
 

Het bestuur: 

 
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) 

 

Gazetje juni 

 

 

 

 KLJ BBQ 24 juni 

 

Geen betere manier om de zomer te starten met een lekkere 
BBQ. Onze ingrediënten zijn: borden vol eten, bakken vol drank 
en boxen vol muziek! 

Wil je komen? Schrijf je dan zeker in door een bericht te sturen 
naar Elien Vande Ryse (0494/905603) voor 17 juni en 9 euro 

te storten op de KLJ rekening (BE14 7381 1207 0283). 
 

Jullie worden om 20u00 in het broederklooster te Vivenkapelle 
verwacht! 

 

 

 

 

 

 

 

 Filmavond 
 

10 juni 

Om een moment van mentale of fysieke rust te kunnen 
aanbieden in een periode van zwaar studeren of werken,  

wordt ook dit jaar een filmavond georganiseerd 
in het lokaal van de KLJ. 
  

Iedereen is welkom vanaf 20u30. 
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Zomerontbijt in   

Moerkerke 

26 juni 

 

Een goede dag begint met een stevig ontbijt, met of zonder 
kater. Om onze toekomstige lokaalburen te ondersteunen 
(Chiro Sint-Rita) gaan we gezellig samen ontbijten in het 

sportcentrum te moerkerke (meuleweg Moerkerke). Je kan 
kiezen tussen een Volwassenontbijt: (9 euro) of een Luxe-

Volwassenontbijt (12 euro). Gelieve dit dan ter plaatse te 
betalen aan de organisatie. Meer info zie Facebookpagina 
“groot zomerontbijt 2016”. Gelieve voor 18 juni aan Jonas 

Van Damme te laten weten als je komt. 
 

 

 

Belangrijke datum: 

2 juli:  Mensen kunnen nooit genoeg WC-papier in huis hebben. Daarom 

organiseren we nog een 2de WC-papier verkoop. Haal alvast jullie 

verkoopskunsten maar boven. Meer info volgt nog via Facebook. 

 

Denken aan de toekomst 

 

De sportfeesten komen terug dichterbij! Haal jullie strips maar boven want het 

thema dit jaar voor de kar is “kuifje”. Ben jij een vat vol inspiratie of heb je 

goede ideeën over hoe wij onze kar kunnen opbouwen, geef het door aan het 

bestuur of gebruik de ideënbus (http://goo.gl/forms/mt2D1tDoa1 ). Alle atributten of 

verkleedmogelijkheden zijn meer dan welkom!  

 

 

 

http://goo.gl/forms/mt2D1tDoa1
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjO9sz0soLNAhUkKsAKHU3TBeEQjRwIBw&url=http://www.smulweb.nl/blog/francois580/27473/gezond-ontbijt-goed-voor-afvallen&psig=AFQjCNGyQep9N590Lw7PpKJaCEMeZhl68Q&ust=1464718237718394


 

Het bestuur: 

 
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) 

 

 

 

Met ons feestweekend bijna in zicht melden wij julllie, zodra de affiches klaar 

zijn, dat jullie zoveel mogelijk reclame maken.  

Het weekend gaat dit jaar van start op vrijdag 12 augustus met onze BBQ en op 

zaterdag 13 augustus de stoppelparty.  

Anders dan vorig jaar organiseren wij op zondagavond 14 augustus een 2de editie 

drive-in cinema!  

De Miss KLJ Verkiezing wordt ook terug georganiseerd maar dan op zondag 22 

augustus. Dit gaat door tijdens de dorpsdagen van Vivenkapelle. 

Als je iemand kent die hier wil aan deelnemen, breng ze dan zeker op de hoogte! 

 

Tenslotte wensen wij de studenten heel veel succes met de komende examens! 

 

Fuiven juni 

18 juni: zomerfuif (KLJ koolskamp) 

25 juni: zwiebelparty (kLJ Langemark) 

 


