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Gazetje januari  
 

 

 

  

 

Nieuwjaarsetentje 11 januari 2019 

 
Van het ene nieuwjaarsetentje naar het andere. Ook wij KLJ Sint-

Kruis Vivenkapelle organiseren terug ons wel befaamde 
nieuwjaarsetentje. Hierbij laten we jullie smikkelen van onze 
overheerlijke gourmet. Dit alles gaat door in het Broederklooster 

te Vivenkapelle we verwachten jullie om 20u. Hiervoor vragen we 
een kleine bijdrage van 10 euro. (Overschrijven op BE14 7381 

1207 0283) Als het bedrag overgeschreven dan pas ben je 
ingeschreven 
PS: we houden ook een pakjes actie het is de bedoeling dat je een 

pakje mee hebt van max 5 euro.  
INSCHRIJVEN KAN BIJ CHRISTEL: 0471084542 (liefst een smsje 

wegens examens 😉 dit kan tot 4 januari)  

 

Schaatsen  25 januari 2019 

 
We gaan terug met z’n allen schaatsen hierbij spreken we af in 
het boudewijnpark (Alfons de Baeckestraat 12 

8200 Brugge Sint-Michiels) om 20u graag hadden we gehad dat 
jullie op tijd zijn. Hiervoor vragen we een kleine bijdrage van 5 

euro. Deze bijdrage geldt voor iedereen ook al heb je je eigen 
schaatsen bij.  
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Foto van de maand 

Op 7 december kwam de sint langs! Gelukkig zijn er bij KLJ Sint-Kruis 
Vivenkapelle geen stoute leden! 

 
 

De to do van de maand 

Deze maand is er geen echte to do! Maar bij nieuwjaar horen natuurlijke nieuwe 

goede voornemens dus bij deze is de to do van deze maand! Kom naar iedere 

KLJ-activiteit dit jaar 😉 

 

 

Vanwege het ganse KLJ-bestuur wensen we jullie prettige feestdagen!  


