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 Sporten met KLJ 

Oostende  

3 december 2017 

Vooraleer de kerstmenu’s op ons bord verschijnen, is het tijd om 

dringend nog wat calorieën te verbranden!  Dit doen we op een 

sportieve zondagnamiddag waarbij we met z’n allen een mini-

voetbaltoernooi spelen tegen KLJ Oostende. Deze namiddag 

gaat door in de Sportzaal te Zuienkerke (Nieuwe Steenweg 37, 

8377 Zuienkerke). We verzamelen om 14u00 ter plaatse of om 

13u30 aan het lokaal te Moerkerke. Gelieve jullie in te schrijven 

bij Jonas Van Damme (0498/16 03 64) voor zondag. Tot dan!  

 

 Sinterklaas  8 december 2017 

Ook de sint en de zwarte pieten komen langs in onze KLJ! Ze 

steken de handen uit de mouwen om de brave kinderen van het 

afgelopen jaar te belonen. Degene die echter minder braaf zijn 

geweest, maar toch de durf hebben om langs te komen, zijn ook 

van harte welkom op vrijdagavond 8 december om 20u30 in ons 

lokaal.  

Bij goede sinterklaasideeën, vragen of gewoon een complimentje 

aan het bestuur kunnen jullie dit neerpennen via onze ideeënbus!   

Link: https://goo.gl/forms/j1mfUV67bPJlGjnu1  

 

         HEEL VEEL SUCCES AAN AL ONZE BLOKKENDE STUDENTEN!!  

https://goo.gl/forms/j1mfUV67bPJlGjnu1
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Een vergeet mij nietje: 

 

Met spijt in het hart moeten we dit jaar helaas ook afscheid 

nemen van Elien Vande Ryse (vriendin van Kevin Van 

Mullem). Ze was gedurende zes jaar de kassierster van onze 

KLJ. Een dikke merci om de geldzaken in goede banen te 

leiden!  

 

 

 

 

- Noteer alvast vrijdagavond 19 januari in jullie agenda, want dan zetten we het nieuwe 

jaar in met een gezellig etentje!  

 

FLITS- er van de maand:  

 

 

Waw! Wat een onvergetelijke vierde editie van 

NOVEMBER NIGHT! Bedankt aan alle helpende 

handen, zonder jullie was het zeker niet gelukt.  

 

Op naar onze VIJFDE editie!!  

 

 

Onze kerstwens 2018 
gaat over warme vriendschap, 

in een sfeer van 

begrip, steun en vertrouwen 

om een nieuw jaar op te bouwen. 

Prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! 

-Het KLJ bestuur van Sint-Kruis Vivenkapelle- 

 

Een ‘deur de meur en weer’ ke: 

2 december: Sintepintjesnacht – KLJ Gistel 

25 december: Christmasparty – KLJ Pittem- Egem  


