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 Girls- en boysnight  9 maart 2018 

Een gezellige avond onder de meisjes en een iets ruwere avond 

onder de jongens, dat is het concept van een verrassende avond 

met ons eigen geslacht!  

 

 

 

 

 

De meisjes worden met z’n allen verwacht in het KLJ lokaal om 

20u00. Een tip om deze avond door te komen is een lekker dikke 

vest en gemakkelijke kledij!  

 

De jongens worden verwacht aan de Action te Brugge 

(Slachthuisstraat) om 20u30 of om 20u00 aan het 

Broederklooster te Vivenkapelle. Een tintje nauwkeurigheid kan 

deze avond zeker van pas komen. 

 

 

Voor degene die willen, is er na de activiteit nog een mogelijkheid 

om een consumptie te nuttigen in ons eigen KLJ lokaal!  
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 Stoverijfestijn  16 maart 2018  

 
Op 16 maart organiseren wij voor de achtste keer op rij: het 

stoverijfestijn! Om deze avond goed te laten verlopen, verwachten we 

ook jullie hulp.  

Enkele zaken op een rijtje:  

- De helpende leden dragen de lichtblauwe KLJ polo.  

- De leden die willen helpen, eten voordien en worden verwacht 

om 19u00 ter plaatse zodat we voldoende plaats hebben voor 

onze familie en vrienden.  

- Het facebook evenement wordt massaal op jullie pagina 

gedeeld, maar vergeet ook niet om jullie vrienden en 

familieleden uit te nodigen om een frietje te komen eten! 

 

 

 

Dropping door KLJ 

Oostkamp  

30 maart 2018  

Op vrijdagavond 30 maart worden we met z’n allen gedropt in de 

omstreken van het beruchte Oostkamp door de KLJ ter plaatse. 

We spreken allemaal af om 20u00 aan het lokaal te Moerkerke 

om rond 20u30 in hun KLJ lokaal aan te komen.  

Vergeet alvast jullie dikke kleren en bottinnen niet!  
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Een vergeet mij nietje: 

✓ We leren elkaar pas echt goed kennen als we dag in, dag uit met elkaar 

moeten omgaan. Ook dit jaar doen we dit een volle vierdaagse, want we gaan 

terug op kamp! Noteer alvast in de agenda: 28 april t.e.m. 1 mei.  

(meer informatie via een kampgazetje volgt in maart)  

 

FLITS- er van de maand:  

Vrijdagavond 23 februari vertegenwoordigde KLJ Sint-Kruis Vivenkapelle zich als 

‘Indianen’ in de eerste editie van ‘Clash of KLJ’s’. We hebben helaas geen 

winnaarstitel binnen gehaald, maar deelnemen is belangrijker dan winnen!  

  

 

 

Een ‘deur de meur en weer’ ke: 

3 maart: Nacht van de passie – KLJ Kortemark 

       Galabal N’exclusief- KLJ Wingene 

10 maart: Nacht van de stier – KLJ Meulebeke 

16 maart: Stoverijfestijn – KLJ Sint-Kruis Vivenkapelle 

31 maart: Paasbal 2018- KLJ Lendelede 

 

 


