10 november

November Night

November Night , Het is weer zo ver, 10 november
organiseren wij de 2e editie van November Night.
Iedereen is welkom op dinsdag 10 november om de zaal
in te richten. Hier beginnen we aan om 9 uur in de
voormiddag.
Er word verwacht van elk KLJ lid dat ze een ingangticket
kopen. Het is uiteraard de bedoeling dat de leden een
voorverkoopkaart (10€) kopen, anders moeten jullie een
ticket kopen aan de deur (12€). De VVK kaarten zijn
steeds te verkrijgen bij het bestuur.
Als je helpt op de fuif word deze kaart terug betaald
(10€).Hou ook zeker en vast facebook in de gaten want
hier op zal er meer info verschijnen over November
Night.
Vanaf 21 u zijn jullie allemaal welkom in zaal Daverlo.
15 november

Binnensport gewest

Er staat nog niet veel vast, meer informatie volgt op
Facebook!

27 november

Schaatsen

Ondertussen ook al een klassieker onder de activiteiten!
We verzamelen stipt om 20u00 aan de ingang van de
ijspiste van het Boudewijpark. Voor deze activiteit
vragen we een financiële bijdrage van €5. Wie te laat
komt betaalt de volle pot om te schaatsen. Wie eigen
schaatsen heeft, breng ze mee.
Problemen met vervoer, contacteer iemand 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)

We hebben al veel toffe ideeën en opmerkingen ontvangen in onze ideeënbus.
Sinterklaas heeft veel werk de laatste tijd, en hij zou heel tevreden zijn als jullie
hem hielpen zijn groot boek aan te vullen.
Wie is er stout geweest, wie is er flink geweest dit jaar? Stuur alle verhalen op naar
de ideeënbus. En denk er aan wie goed is krijgt lekkers!

 http://goo.gl/forms/mt2D1tDoa 

Fuiven November
07/11 one Night party (Moeder Brecht)
10/11 November Night (KLJ Stxviven)
12/11 Messageparty (Lila)
21/11 Nacht van de muus
28/11 33cl fuif (KLJ vladslo)
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