Gazetje februari

Tiroleravond XXXL edition

9 februari 2018

EIN-DE-LIJK is het weer zover! Haal die tiroleroutfits, hoeden en
bretellen maar vanonder het stof want na een onvergetelijke,
branderige, vorige tirolereditie in ons oud lokaal, nodigen we jullie
allen graag uit op een nieuwe TIROLERAVOND XXXL in ons
NIEUW lokaal!
Deze fameuze aangelegenheid gaat door op vrijdagavond 9
februari waar jullie allen welkom zijn vanaf 20u30 ( Visserstraat
2C te Moerkerke).
We zorgen voor de aangepaste beats, liters bier und jenever!
Jullie zorgen voor KLJ vrienden, gesmeerde stembanden en
ongelooflijke verrassende dansmoves!

Clash of KLJ’s

23 februari 2018

Het is terug tijd voor een gewestelijke KLJ activiteit. Op
vrijdagavond 23 februari organiseert het gewest een clash of
KLJ’s.Het is de bedoeling dat iedere KLJ in zijn thema verkleed
komt om daarna met z’n allen een spel te spelen vol verrassende
uitdagingen. Wij moeten ons verkleden in indianen, wees
origineel!
We spreken af om 20u00 aan het KLJ lokaal te Sijsele
(Molenstraat 35A, 8340 Sijsele – Marollenplein).

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)

-

-
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Een vergeet mij nietje:
Ken je nog vrienden of vriendinnen die nu in onze KLJ willen komen? Willen
zij zich graag inschrijven? Dat kan! Voor slechts 10 euro ben je ingeschreven
vanaf maart tot september 2018.
Ben je een nieuw lid en heb je nog geen kans gekregen om een
(gepersonaliseerde) pull te bestellen? Geef je naam en maat door aan Olivier
Vanderhaeghen en van zodra we een mooie vraag hebben, lanceren we een
nieuwe bestelling (20 euro zonder naam, 25 euro met naam)!
Duid alvast aan in jullie agenda: zaterdag 28 april tem dinsdag 1 mei, want …
dan gaan we met z’n allen op KAMP!
Frietjes met verse stovers,
te verkrijgen op vrijdag 16
maart in de Beuterblomme
te Oostkerke! Nodig jullie
ouders, familie en vrienden
uit voor een gezellig
stoverijfestijn. De avond zelf
verwachten we ook van
jullie hulp (opdienen,
afruimen, …) zodat het voor
iedereen een aangename
avond wordt. Meer info volgt
in het komende gazetje!

Een ‘deur de meur en weer’ ke:
3 februari: Tropical Night- KLJ Oostkamp
10 februari: het 21ste Krokusbal – KLJ Zwevezele
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