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Kroegentocht Brugge

3 november 2017

Om onze fuif bekend te maken in Brugge en omstreken trekken
we op vrijdagavond 3 november richting Brugge city! We
verzamelen om 20u00 aan het lokaal of om 20u30 op de markt
van Brugge. Jullie zijn allemaal welgekomen om Brugge in te
kleden met een touch of november niiiight!

NOVEMBER NIGHT

10 november 2017

We proudly present the fourth edition of NOVEMBER NIGHT!
November night is een galabal dat wij met onze KLJ organiseren.
Dit is een galabal waarbij IEDEREEN welgekomen is. Dit gaat
door in Assebroek (Daverlo, Dries 2).
✓ Er zijn voorverkoopkaarten (VVK) verkrijgbaar bij de
bestuursleden (10 euro ipv 12 euro aan de deur (ADD)) en in
café De Vrede te Moerkerke.
✓ Ook jullie kunnen VVK verkopen aan vrienden, kennissen,
zatte nonkel of toffe tante! Deze kaarten zijn verkrijgbaar bij
Delfien Van Damme.

Elien Vande Ryse (0494/905603) - Jonas Van Damme (0498/160364) - Olivier Vanderhaeghen (0478/849970) Jens Kerckhove (0479/612076) - Yentl Strubbe (0471/391094) - Gillian van Kerrebroeck (0494/305985) Maxim De Prest (0471/433387) - Delfien Van Damme (0471/626495)

Er zitten tien kaarten per enveloppe waarbij de niet verkochte
kaarten en geld van de verkochte kaarten moeten terug
gegeven worden ten laatste woensdag 9 november. Doe
jullie best en een pintje doet de rest!
✓ Heb je zin om te helpen op ons galabal? Neem contact op
met Olivier Vanderhaeghen en hij zal je verder helpen om je
shift en positie uit te schrijven. We vertrouwen erop dat je dit
met volle verantwoordelijkheid opneemt en dat je tijdig
aanwezig bent op je shift.
✓ Ben je nieuw in onze KLJ en is het allemaal toch nog
onduidelijk? Aarzel niet om ons te contacteren en we leggen
het graag nog eens aan je uit !

Quiz Gewest Brugge

24 november 2017

Om onze hersenknobbels verder te laten ontwikkelen na de
halloweenachtige quizavond, trekken we op vrijdag 24 november
allemaal richting Meetkerke (adres?)! Deze quiz is voor alle KLJ
leden binnen het gewest van Brugge. Voor de leden die er niet
geraken, verzamelen we om 20u00 aan ons lokaal in Moerkerke.
De quiz begint om 20u30 ter plaatse. Gewoon gaan!

Een vergeet mij nietje:
✓ Op vrijdag 8 december komt Sinterklaas langs in ons lokaal. Sinterklaas zijn boek
is nog niet volledig gevuld met stoute kinderen. Alle weetjes, foto’s en andere
zaken zijn welgekomen in onze ideeënbus!
✓ Link: https://goo.gl/forms/j1mfUV67bPJlGjnu1

Elien Vande Ryse (0494/905603) - Jonas Van Damme (0498/160364) - Olivier Vanderhaeghen (0478/849970) Jens Kerckhove (0479/612076) - Yentl Strubbe (0471/391094) - Gillian van Kerrebroeck (0494/305985) Maxim De Prest (0471/433387) - Delfien Van Damme (0471/626495)

FLITS- er van de maand:
Op 6 oktober gingen we met de KLJ gaan bowlen. Hierbij waren er opnieuw tal van nieuwe
leden aanwezig! We zijn heel tevreden met onze nieuwe generatie KLJ-ers!
Aan onze nieuwe leden: blij dat je voor onze KLJ gekozen hebt.
Bij vragen, problemen of een stevige babbel kunnen jullie altijd bij ons terecht!

Een ‘deur de meur en weer’ ke:
10 november: NOVEMBER NIGHT – KLJ Sint- Kruis Vivenkapelle

Elien Vande Ryse (0494/905603) - Jonas Van Damme (0498/160364) - Olivier Vanderhaeghen (0478/849970) Jens Kerckhove (0479/612076) - Yentl Strubbe (0471/391094) - Gillian van Kerrebroeck (0494/305985) Maxim De Prest (0471/433387) - Delfien Van Damme (0471/626495)

