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 Bierfiets  1 juli 2018 

Op zondag 1 juli strekken we de benen op de bierfiets! We 

kruipen op de bierfiets en verkennen Damme en zijn omstreken. 

We spreken af om 13u00 aan het broederklooster (Bradericplein 

22) te Vivenkapelle. Onze terugkomst wordt verwacht rond 19u45 

aan het broederklooster. We vragen jullie om voordien in te 

schrijven door een sms te sturen naar Christel (0471/084542). In 

ruil voor een kleine som van 15 euro krijgen jullie van ons een 

fiets en drank (betaling ter plaatse)!  

 

 Opbouw van de kar  4 juli 2018   

De maand juli gaat in .. dat wil zeggen dat het terug tijd is om aan 

onze KLJ sportkar te beginnen! We starten met de opbouw van 

de kar op woensdag 3 juli. Jullie mogen eigen materiaal 

meebrengen om hout te bewerken, te schilderen (verf!), … Trek 

jullie vuile kledij aan zodat we met z’n allen de kar kunnen 

ombouwen tot een thema als ‘CLUEDO’!  

 

De opbouw van de kar zal altijd doorgaan bij Sven Matthys 

(Brieversweg 58 te Moerkerke). Jullie zijn allemaal welgekomen 

vanaf 20u00.  De verdere planning zal dagelijks via facebook 

meegedeeld worden.   
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 Inoefenen kringdans  5 juli 2018  

Het inoefenen van de kringdans zal altijd op dinsdagavond en 

donderdagavond doorgaan. We leren deze dans ook aan op de 

plaats waar de kar zal opgebouwd worden (Brieversweg 58).  

 

Indien je het dansje wil aanleren, verwachten we dat je zoveel 

mogelijk probeert te komen op de oefendagen, maar dat je ook 

de dag zelf aanwezig kan zijn. We proberen elk jaar om evenveel 

jongens als meisjes te laten deelnemen.  

 

Het aanleren van de oefendans gebeurt door de sportmonitrice 

die slechts twee keer langs komt. De dans wordt aangeleerd op 

donderdag 5 juli. We verwachten jullie om 20u00 in de 

Brieversweg.  

 

 

 Smoefeltoer                                         15 juli 2018  

Op zondag 15 juli nemen we de fiets en rijden we rond in het 

mooie Damme en zijn omstreken. We nemen op deze 

zondagnamiddag deel aan de smoefeltoer georganiseerd door de 

Landelijke Gilde van Vivenkapelle. Er is een kleine fietstocht van 

een 30-tal kilometer waarbij we af en toe een pauze nemen voor 

een hapje en een drankje.  

 

Graag vragen we jullie om in te schrijven bij Maxim De Prest door 

een sms te sturen VOOR zaterdag 7 juli en een som van 25 euro 

op het rekeningnummer van de Landelijke Gilde (BE86 7381 

0505 3850 ) te storten.  

 

We spreken af om 12u30 aan het broederklooster te 

Vivenkapelle.  
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  Sportfeesten                                        29 juli 2018  

Op zondag 29 juli worden we verwacht bij KLJ Oostkamp om deel 

te nemen aan de jaarlijkse sportfeesten.  

In de voormiddag maken we een rondrit met de sportkar die we 

bouwen in de maand juli.  

In de namiddag voeren we verschillende activiteiten uit zoals 

onder andere dansen, piramide bouwen, lopen, …  

 

Jullie ouders, vrienden, … zijn ook allemaal van harte 

welgekomen om te supporteren!  

 

Meer informatie vinden jullie in een extra gazetje over de 

sportfeesten!  
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Een vergeet mij nietje: 

✓ Niets toffer dan reclame maken voor je eigen KLJ weekend toch? Er zijn binnenkort 

stickers verkrijgbaar om langs achter in jullie auto/ tractor op te hangen! Vraag 

ernaar bij iemand van het bestuur!  

✓ RECLAME, RECLAME, RECLAME!  

Ons KLJ weekend komt eraan.. dit wil zeggen dat IE-DE-REEN  in jou omgeving op 

de hoogte moet zijn van onze festiviteiten. Hoe je dit kan doen? Posters ophangen, 

stickers rond plakken, flyers uitdelen, profielfoto’s aanpassen, reclamepolo dragen, 

1000 X de link delen op facebook en nog zoveel meer!  

 

 

Doe jullie best en samen maken we er een onvergetelijke editie van! 

 

 

Een ‘deur de meur en weer’ ke: 

7 juli 2018: Nacht van de Brugse Zot – KLJ Oostende-Houtave 

Nacht van de zwientjes- KLJ Kortemark 

28 juli 2018: Farm- West Party - KLJ Ingelmunster 

 


