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Nieuwjaarsetentje  19 januari 2018  

Om het nieuwe jaar in te zetten, nodigen we jullie allen graag uit 

op een gezellig etentje. Deze avond gaat door in het 

Broederklooster te Vivenkapelle vanaf 20u00. Naast een lekkere 

aperitief genieten we samen van een vleesje op de gourmet! 

 

Voor deze avond vragen wij een kleine financiële bijdrage van 12 

euro per persoon (betaling ter plaatse). Door jullie aanwezigheid 

voor donderdag 11 januari bij Gillian Van Kerrebroeck te 

bevestigen (0494/ 30 59 85), zijn jullie ingeschreven (verplicht) 

voor deze avond.   

 

Om deze avond een extra ‘touch’ te geven, willen we graag een 

kerstboompluk organiseren. Dit houdt in dat jullie een klein 

cadeautje (ter waarde van 5 euro) kopen waarbij we deze 

cadeaus allemaal onder de kerstboom leggen. We rekenen erop 

dat iedereen zijn best doet om een cadeautje mee te brengen.  

 

We klinken alvast op een onvergetelijk KLJ jaar! 
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 Schaatsen  26 januari 2018 

Aangezien we ons de afgelopen maand hebben laten gaan en de 

weegschaal tilt begint te slaan, wordt het dringend tijd om onze 

conditie terug wat op te krikken. Op vrijdagavond 26 januari gaan 

we daarom met z’n allen schaatsen!  

 

Dit doen we op de schaatspiste van het Boudewijn Seapark 

(Alfons De Baeckestraat 12, Sint-Michiels). Met een 

tegemoetkoming van slechts 5 euro bieden we jullie twee uur 

schaatsplezier. We verwachten jullie om 20u15 stipt ter plaatse. 

Degene die niet op tijd aanwezig zijn, betalen het gewone 

ingangstarief.  

 

Een vergeet mij nietje: 

✓ De pulls zijn ondertussen toegekomen. Degene die nog geen kans gehad hebben 

om deze op te halen, kunnen dit doen op de eerstvolgende activiteit (19 januari). 

Deze pull kost 25 euro (met naam).  

 

 

 

FLITS- er van de maand:  

 

Vrijdag 8 december kwam sinterklaas met zijn 

zwarte pieten langs in ons KLJ lokaal. Ondanks 

enkele stoute kinderen, kreeg iedereen toch een 

zakje snoepgoed.  

Bedankt sinterklaas en zwarte pieten om toch even 

binnen te springen!  

 

Een ‘deur de meur en weer’ ke: 

6 januari: KLJ Ruiselede – Kille winternacht 

 


