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Gazetje april  

 

  

 Tractorwijding KLJ Oostende Zondag 8 april 2018  

De Landelijke Gilde Houtave - Nieuwmunster en KLJ Oostende - 

Houtave organiseren voor het eerst een tractorwijding! 

WAAR? Houtave dorp 

VERLOOP VAN DE DAG? 

09u45: samenkomst met tractoren  

10u00: start misviering in de St-Bavo kerk  

10u45: start wijding en rondrit doorheen de polders van Houtave 

 

Nadien is iedereen welkom in gemeentezaal 'De Maere' voor een 

drankje. Voor de liefhebbers zullen er ook frietjes aanwezig zijn!  

(een plannetje voor het parkeren van de tractoren voor en na de 

wijding volgt nog.) 

 

Degene die mee willen rijden vanuit Vivenkapelle, laten iets weten 

aan Jonas Van Damme. Van hieruit rijden we dan gezamenlijk 

door naar Houtave. Jullie zijn verplicht om rijbewijs G in jullie bezit 

te hebben!  https://www.facebook.com/events/194076381327064/  

 

 Karting               Vrijdagavond 13 april 2018 

Op vraag van vele leden is het eindelijk zover! Op vrijdagavond 13 

april gaan we met z’n allen gaan karten. Deze activiteit gaat door 

in de Yeti te Eeklo (Leopoldlaan 60, 9900 Eeklo). We spreken af 

om 20u00 aan het lokaal of om 20u30 ter plaatse. Voor deze avond 

vragen wij een kleine bijdrage van 15 euro die ter plaatse betaald 

wordt.  

Moet er eens niet bewezen worden dat het stereotype: ‘Het is weer 

een vrouw achter het stuur?’ in de jaren ‘stillekes’ thuishoort?  

https://www.facebook.com/events/194076381327064/
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 Regionale oefendag                       Zondag 15 april 2018 

Op zondag 15 april organiseert KLJ West-Vlaanderen een 

oefendag voor dansen, vendelen en wimpelen.  

 

Jullie zijn allemaal welgekomen om 9u30 in de REO veiling te 

Roeselare (Oostnieuwkerksesteenweg 101). Van 10u00 tot 12u45 

wordt de kringdans aangeleerd. Dit is een dans die in onze KLJ 

nogmaals wordt aangeleerd in juli door een sportmonitrice, omdat 

we dit jaarlijks uitvoeren op de sportfeesten (zondag 29 april 

2018).  

 

In de namiddag is er nog een mogelijkheid om te wimpelen 

(meisjes) of te vendelen (jongens).  

 

Ben je geïnteresseerd?  

Meer informatie vind je op de facebookpagina:  

https://www.facebook.com/events/279025869295434/ 

of bij de bestuursleden! 

 

Een vergeet mij nietje: 

 

 

 

Zondag 1 april komt de paashaas langs in de KLJ! De 

paashaas doet zijn ronde doorheen Damme en 

omstreken. Kijk je even in de boom, dakgoot of in de 

struik als de paashaas ook voor jou een zakje met eitjes 

heeft achter gelaten? 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/279025869295434/
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Voorstelling nieuwe bestuursleden:  

Dit jaar krijgen we de eer om vier nieuwe bestuursleden aan jullie voor te stellen. 

 We zijn heel tevreden met deze nieuwe aanwinsten  

en we hopen op enkele toffe KLJ bestuursjaren! 

Wie: Jelle Vanhaecke  

Leeftijd: 19 jaar  

Woonplaats: Dudzele  

Klein woordje: Ik ben zeer blij en zie het volledig zitten om me 

in te zetten voor de KLJ en als lid van het bestuur. We hebben 

een zeer toffe bende en dat was wel de grootste motivatie om 

in het bestuur te gaan, omdat ik me dan meer kan inzetten 

voor de andere leden. Zo kunnen we in de toekomst nog zeer 

leuke activiteiten beleven.  

Levensmotto: Laat je niet tegen houden door tegenslagen, 

gebruik ze om er sterker uit te komen.   

 

 

Wie: Jordy Claeys  

Woonplaats: Sijsele  

Klein woordje: Ik ben blij lid te mogen zijn van het bestuur en 

graag zou ik samen met de andere bestuursleden alle 

activiteiten tot een goed einde brengen en vele leuke jaren te 

mogen hebben. 

Levensmotto: Leven zonder feest, dan ben je er niet geweest!  
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Wie: Christel Snauwaert 

Leeftijd: 21 jaar  

Woonplaats: Dudzele  

Klein woordje: Ik ben blij dat ik de kans krijg om mijn passie te 

delen met anderen.  

Levensmotto: Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen!  

 

 

 

Wie: Jordy Vande Ryse  

Leeftijd: 19 jaar 

Woonplaats: Dudzele 

Klein woordje: Ik ben zeer tevreden om na trouwe dienst als lid 

een promotie te mogen krijgen als bestuurslid van deze toffe 

bende. Deze ook te zien mogen groeien en zo mijn steentje bij 

te dragen tot DE BESTE JEUGBEWEGING OOIT! 

Levensmotto: Liever te dik in de kist, dan een feestje gemist!  

 

Een ‘deur de meur en weer’ ke: 

1 april 2018: Easterbunnyparty- KLJ Pittem-Egem 

7 april 2018: Nacht van de dolle koe- KLJ Merkem 

14 april 2018: Anti-Bob fuif- KLJ Aartrijke 

21 april 2018: Lentebal- KLJ Oostende-Houtave 

28 april 2018: I-Joeplala- KLJ Oostnieuwkerke 

28 april 2018: Katsjoebottenfuif – KLJ Zele Cente 

  

 


