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Gazetje mei   

 Jumplay!   11 mei 2018  

De zomer komt eraan.. tijd om terug wat calorieën te verbranden! 

Op vrijdagavond 11 mei rijden we met z’n allen richting Gistel      

om daar het trampolinepark van zo’n 950m² te verkennen!  

 

Voor deze activiteit vragen wij een bijdrage van 5 euro die ter 

plaatse kan betaald worden. Hiervoor krijgen jullie 1,5 u vol 

uitdaging, avontuur en entertainment!  

 

We spreken af om 19u30 aan ons KLJ lokaal of om 20u15 ter 

plaatse (Sportcomplex 't Ghistelehof, Zomerloosstraat 48, 8470 

Gistel). We beginnen om 20u30 stipt aan de activiteit!   

 

 Wij beginnen al te dromen…  

laat die KLJ zomerkriebels maar komen!  

25 mei 2018   

Op zondag 29 juli vinden de jaarlijkse sportfeesten plaats. Wat 

zijn de sportfeesten? Wat wordt er van ons verwacht en hoe zit 

dat nu juist in elkaar? Ook op 10-11 en 12 augustus organiseren 

wij naar jaarlijkse gewoonte ons KLJ weekend. Wat vindt er 

allemaal plaats in deze driedaagse? Hoe ziet de zomer daar nu 

uit?  

 

Op deze vragen krijgen jullie allemaal een antwoord zodat we 

met volle moed en een gerust hart aan de zomer kunnen 

beginnen. 

 

In combinatie met een klein woordje uitleg organiseren wij een 

authentieke baravond waarbij enkele kaartspelen op tafel worden 

bloot gelegd. Wij verwachten jullie graag vanaf 20u30 in ons 

lokaal te Moerkerke! 
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Een vergeet mij nietje: 

✓ Op 10-11-12 augustus vindt ons KLJ WEEKEND plaats!  

• 10 augustus : BBQ met !! de ROMEO’s !!  

• 11 augustus: STOPPELPARTY  

• 12 augustus: MODDERVOETBAL 

 

Wij zijn nog op zoek naar mensen die ons weekend willen sponseren. 

Zouden je ouders, tante, nonkel, kennis willen sponseren? 

Laat iets weten aan iemand van het bestuur! 

 

✓ Er liggen nog enkele pulls met een naam op in ons KLJ lokaal. Deze pull kost 

25 euro. Denken jullie eraan om deze eens op te halen?  

✓ Onze reclamepolo’s zijn beschikbaar voor een prijsje van 10 euro!  

Interesse? Laat iets weten!  

 

FLITS- er van de maand:  

 

Op vrijdagavond 13 april gingen met zo’n vijftigtal leden 

gaan karten. We werden opgedeeld in vier groepen 

waarbij we elk twee keer acht minuten mochten karten.  

 

Dit werd de uiteindelijke top drie:  

1. Jaron Vande Ginste 

2. Kevin Maenhout 

3. Jonas Van Damme  

 

Proficiat met jullie podiumplaats!  

 

 

Een ‘deur de meur en weer’ ke: 

5 mei: Happy Hour Party 2018- KLJ Hooglede 

12 mei: Flappy fuif – KLJ Koekelare 

19 mei: Groots tentenbal – KLJ Lichtervelde 

     


