Gazetje december
Sinterklaas

7 december 2018

Voor Sinterklaas terug naar Spanje vertrekt brengt hij nog
snel eens een bezoekje aan die toffe enthousiastelingen
van KLJ Sint-Kruis Vivenkapelle. Heb je nog een nieuwtje
die de Sint absoluut moet weten? Drop het dan in onze
Ideeën bus! En dit is geheel Anoniem dus laat je maar
vooral gaan. 😉 we verwachten de sint rond 20u30 bij ons
in het lokaal te Moerkerke
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1nO4PPjwYj
dKmpeI0_Yazl5Ze_VFDQ2TlNBG6JfYNa_4Uw/viewform?c=0&w=1 (link
ideeënbus)
Kerstmarkt Sijsele

15 december 2018

Op 15 december staan we met onze KLJ op de
Winterfeesten te Sijsele. Dit is de ideale gelegenheid om
met z’n allen in de kerstsfeer te komen. Dit alles vindt
plaats op het kerkplein te Sijsele je kan ons komen
bezoeken vanaf 18u tot dan!
Foto van de voorbije maand!
Op 10 november vond de 5de editie plaats van onze legendarische
NovemberNight langs deze weg willen we de helpende leden nog eventjes in de
bloemen zetten. Door jullie hulp hebben we van De 5de editie een onvergetelijke
editie kunnen maken. Namens het hele bestuur een hele dikke DANKJEWEL! ❤

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)

Een boodschap van algemeen nut
Deze maand nemen we helaas ook afscheid van 2 bestuursleden Jens Kerckhove
en Jonas Van Damme. Graag willen we ook Delfien Van Damme nog eens in de
bloemetjes zetten zij heeft deze zomer afscheid genomen van ons bestuur. We
willen in naam van het bestuur en heel KLJ Sint-Kruis Vivenkapelle jullie
bedanken voor de geleverde inzet van de afgelopen jaren en hopen natuurlijk
nog altijd te kunnen rekenen op jullie tips en tricks.

De to do van de maand
Voor wie het gazetje gelezen heeft reageer dan op onze facebook post met een
❤

Voor onze KLJ studenten heel veel succes toegewenst

Een ‘deur de meur en weer’ ke:
8 december: Kerstmarkt Oedelem – KLJ Oedelem
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)

