Gazetje Oktober
Bowlen

5 oktober 2018

Met onze eerste activiteit gaan we meteen strike! We
gaan met z’n allen bowlen. De bowling die we onveilig
zullen maken is de Yeti te Eeklo (Leopoldlaan 60).
Voor deze activiteit vragen we een kleine bijdrage
van €5.
We verzamelen aan het lokaal (Visserstraat 2) om
20u voor degene die rechtstreeks rijden verwachten
we jullie om 20u30.

Galabal van het
gewest

12 oktober 2018

Naar jaarlijkse traditie organiseert KLJ gewest Brugge
een onvergetelijk galabal. Dit is de ideale gelegenheid
om andere KLJ leden te leren kennen van de
verschillende afdelingen. Deze feestelijkheden gaan
door in ‘De Bommel’ (Doelhofstraat 26A,
Nieuwmunster) De avond start om 21u.
Dresscode: galakledij
Heb je problemen met vervoer aarzel dan niet en
contacteer iemand van het bestuur.

Dag van de
jeugdbeweging

19 oktober 2018

Zin om te tonen wie nu de leden zijn van de KLJ en wie
juist KLJ Sint-Kruis Vivenkapelle is? Jullie zijn welkom
een ontbijtje te nuttigen van 6u30 tot 8u15
Afspraak aan de Balkonrotonde (Station Brugge - kant
Sint-Michiels). Laat zien dat jullie trotse leden zijn van
KLJ st-x Viven!
PS: promo voor NovemberNight maken is zeker
toegestaan 😉
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)

Kroegentocht

26 oktober 2018

Aangezien NovemberNight niet zo ver af meer is gaan
we met z’n allen Brugge onveilig maken! Zodat 10
november in iedereen zijn geheugen is gegrift. Want
dan is Assebroek de place to be! Reclame maken kan
niet zonder de gepaste kledij dus doe allemaal jullie KLJ
kledij maar aan! (polo, pull en eventueel reclamehemd)
We verzamelen met z’n allen om 20u30 op de markt.

Een vergeet me nietje!
Op 10 november organiseren we naar jaarlijkse gewoonte, onze VIJFDE editie van
NOVEMBER NIGHT! We maken er een onvergetelijke editie van.
Voor de leden die willen helpen mag je gerust je een berichtje zenden naar Jordy
Vande Ryse 0478/018423
Want vele handen maken licht werk!

Foto van de voorbije maand!
Op 21 september is het startschot gegeven voor ons nieuw KLJ werkjaar!
Een ‘deur de meur en
weer’ ke:
6 oktober: swing for life –
KLJ Aalter
27 oktober: Chrysantjesbal
– KLJ Zwevezele
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