
 

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) 

 

 Nieuwjaarsetentje 15/01/2016 

Vrijdagavond 15 januari nodigen we jullie graag 
uit om in volledige eigen KLJ sfeer nieuwjaar 

samen te vieren! Dit doen we met aperitief, 
lekkere gourmet en pure gezelligheid. 

voor deze avond spreken we af om 20u in’t 
Broederklooster van Vivenkapelle.  

 
 
 

Voor deze avond vragen wij een financiële 
bijdrage van €12 

INSCHRIJVEN VOOR WOENSDAG 13 JANUARI! 
Inschrijven doe je via deze link: 
http://goo.gl/forms/gvs1XNtjq2 

rekeningnummer van de KLJ 
BE14 7381 1207 0283 

 
 
 

Dit jaar doen we ook een kerstboompluk! 
Iedereen moet een cadeautje meebrengen van 

max €4 die we dan verloten onder elkaar. Voor 
wie geen cadeautje mee heeft krijgt een boete 
van het bestuur! 

  
 



 

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) 

 

 5e Tiroleravond                                     29/01/2016 

Jodelahie! Bier und jenever en de beste tirolerbeats door de jaren 

heen! Dit zijn de kenmerken van de enige echte (allerlaatste) 
Tiroleravond van KLJ Sint-Kruis Vivenkapelle! 

 
We hebben opnieuw alle KLJ’s van het Gewest uitgenodigd om 
samen met ons te feesten als wilde beesten! 

 
 

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! 

 
 

 
TIP: Voor wie nog een goedkope tiroleroutfit zoekt, ga eens naar de 
Action. 

 
Algemeen 

 
Voor diegene die tickets voor het Eindejaarsgala in Roeselare bij de KLJ 

besteld hebben: Af te halen bij Jonas Van Damme! 

 

 
 

 

Wij wensen jullie alvast een gelukkig Nieuwjaar!!! 
 

 
Fuiven Januari 

2/01: recupereren van nieuwjaar 
9/01: KILLE WINTERNACHT (KLJ Ruiselede) 

23/01: NACHT VAN THOUROUTENAERE(KLJ Torhout) 
30/01 COCKTAILPARTY (KLJ Kanagem) 
6/02:TROPICAL NIGHT (KLJ Oostkamp) 


