Gazetje November
Bezoek aan de buren

2 November 2018

De meisjes van Chiro Sint-Rita nodigen ons uit op hun
baravond. Dit is de ideale gelegenheid om de andere
jeugdbewegingen in de buurt beter te leren kennen!
Hun lokaal is gelegen naast die van ons dus een reden
te meer om eens langs te gaan. Het spreekwoord
geldt beter een goede buur dan een verre vriend!
Hun lokaal is geopend vanaf 21.30

NovemberNight

10 November 2018

10 November = NovemberNight
(Zaal Daverlo, Dries 2 8310 Assebroek)
Nodig al jullie vrienden uit om samen met ons er een
spetterende 5de editie van de te maken. Zin om een
handje toe te steken op NovemberNight contacteer
dan Jordy Vande Ryse: 0478/018423. Want alleen
samen met jullie kunnen we er een spetterende editie
van maken.

Quiz van het
gewest

16 November 2018

Naar jaarlijkse traditie organiseert KLJ gewest Brugge
hun felbegeerde quiz. Heb je quiztalent of heb je
gewoon heel veel zin om mee te quizen? Laat dan iets
weten zodat we een ploegsamenstelling kunnen
opmaken.
Hiervoor spreken we af in het broederklooster te
Vivenkapelle Bradericplein 22, 8340 Damme

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) - Jelle Vanhaecke (0493/024225) - Jordy Claeys (0478/421927) –
Christel Snauwaert (0471/084542) - Jordy Vande Ryse (0478/018423)

Filmavond

23 November 2018

December nadert snel en december = examens toch
voor de studenten onder ons. Daarom doen we het
met deze activiteit net iets rustiger aan. Niets
gezelliger dan samen met vrienden naar een goeie film
te kijken.
Hiervoor verzamelen we in ons lokaal te Moerkerke
Rond 20u30

Een TO DO voor de lezers
Voor degene die het gazetje gelezen hebben zet een reactie op de post van het
gazetje. De to do van deze maand is plaats een
Foto van de voorbije maand!
Op 19 Oktober was het dag van de jeugdbeweging de ideale gelegenheid om met
trots te tonen dat je lid bent van KLJ Sint-Kruis Vivenkapelle!

Een ‘deur de meur en weer’ ke:
10 november: NovemberNight – KLJ Sint-Kruis Vivenkapelle

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) - Jelle Vanhaecke (0493/024225) - Jordy Claeys (0478/421927) –
Christel Snauwaert (0471/084542) - Jordy Vande Ryse (0478/018423)

