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 Bedankingsavond  7 september 2018 

Om het fantastisch KLJ jaar af te sluiten nodigen wij 

jullie uit om te proeven van ons cocktail arrangement! 
De proeverij gaat van start om 20u30 in ons lokaal 

Visserstraat 2c.  

 Sint-Kruis 
Kermis  

16 september 2018 

Op 16 september staan wij met onze KLJ op Sint-Kruis 
kermis. Dit is de ideale gelegenheid om onze KLJ in de 

kijker te zetten. 
Wij hebben voor deze dag heel wat in petto! Kom onze 
KLJ stand bezoeken ter hoogte van ERA Vandille.   

 Startactiviteit  21 september 2018 

De zomervakantie is ten einde... Dit wil zeggen dat het 

KLJ werkjaar omtrent ‘Gewoon gaan’ is gepasseerd. 
Ook in het komende werkjaar staat er nieuw thema 

voor ons klaar: ‘Door dik en dun’.  Breng gerust jullie 
vrienden en vriendinnen mee! Want hoe meer zielen 
hoe meer vreugd! We verwachten jullie om 20u30 in 

ons lokaal Visserstraat 2c Moerkerke.  
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Een ‘deur de meur en weer’ ke: 

8 september: La dame biance – KLJ Jabbeke 

15 september: Nacht van Beernem – KLJ Beernem 

29 september: Pintjesbal – KLJ Uitkerke 

 

 

 Een vergeet me nietje! 

De Stoppelparty is nog maar net voorbij of onze November Night staat al in de rij!  
Om ons evenement net iets meer in de kijker te zetten zouden we reclame hemden 

voorzien. Een hemd zou € 35 euro kosten. Voor degene die geïnteresseerd zijn 
vergeet de POLL op facebook niet in te vullen. 

 


