Gazetje Juni
Movie night

8 juni 2018

Genoeg geblokt voor deze week! Het wordt weer dringend tijd om
jullie sociale contacten te onderhouden en die isolatiecel voor
even terug te openen. Allen afzakken dus op vrijdagavond 8 juni
richting de KLJ! Welke film er wordt afgespeeld, beslissen we
samen met jullie op de avond zelf. Jullie zijn welgekomen
(uiteraard ook de werkmensen!) vanaf 20u30 in ons KLJ lokaal.

Een gezellige zomeravond

22 juni 2018

Om de examens af te sluiten, de zomer in te zetten, een gezellig
babbel te maken, .. zijn jullie allemaal welkom op vrijdagavond 22
juni in ons KLJ lokaal voor een hapje en een drankje. Daarnaast
leggen we de koppen bijeen om te brainstormen voor de opbouw
van de KLJ kar (thema: CLUEDO) waarmee we op de
sportfeesten in de voormiddag zullen schitteren. De deuren van
ons KLJ lokaal zijn open vanaf 20u30.

Een vergeet mij nietje:
✓ Op zondag 1 juli verkennen we Damme en zijn omstreken op de caféfiets! We
verzamelen rond 13u15 aan het Broederklooster te Vivenkapelle. Jullie moeten
zich hiervoor wel inschrijven door een sms te sturen naar Christel
(0471/084542). De totale kostprijs van deze middag bedraagt 15 euro.
✓ We zijn nog steeds op zoek naar sponsors voor ons KLJ weekend. Interesse?
Contacteer iemand van het bestuur!

Jonas Van Damme (0475/878731) - Yentl Strubbe (0471/391094) - Olivier Vanderhaeghen
(0478/849970) - Jens Kerckhove (0479/612076) - Gillian van Kerrebroeck (0494/305985) –
Maxim De Prest (0471/433387) – Delfien Van Damme (0471/626495)- Jelle Vanhaecke (0493/024225) Jordy Claeys(0478/421927) - Christel Snauwaert (0471/084542) - Jordy Vande Ryse (0478/018423)

FLITS- er van de maand:

Op vrijdagavond 11 mei zijn
we met z’n allen naar de
Jumplay geweest. Na heel
wat stoom af te blazen,
babbelden we nog wat
gezellig bij met een hapje
en een drankje!

Namens het bestuur wensen we alle
studenten heel veel succes toe met de
examens!
Zet hem op en laat ze een poepie
ruiken!

Een ‘deur de meur en weer’ ke:
23 juni: Zomerfuif – KLJ Koolskamp
30 juni: Nacht zonder schaamte – KLJ Dentergem

Jonas Van Damme (0475/878731) - Yentl Strubbe (0471/391094) - Olivier Vanderhaeghen
(0478/849970) - Jens Kerckhove (0479/612076) - Gillian van Kerrebroeck (0494/305985) –
Maxim De Prest (0471/433387) – Delfien Van Damme (0471/626495)- Jelle Vanhaecke (0493/024225) Jordy Claeys(0478/421927) - Christel Snauwaert (0471/084542) - Jordy Vande Ryse (0478/018423)

