
Kalender oktober – november 
 

Yihaa, het is zo ver, we hebben ons KLJ jaar weer een knallende start gegeven op 

een super geslaagde startdag! Noteer de volgende data alvast in je agenda, voor 

nog meer beestig leuke activiteiten op de KLJ!  

 

ZONDAG 04/10    +14    9.00u – ±12.30u 

 

Zoals iedere maand steekt de KLJ ook in oktober zijn handen uit de 

mouwen. Op onze papierslag maken we Overbroek weer helemaal vrij 

van overtollig oud papier!  

 

VRIJDAG 09/10    -12    19.30u – 21.30u 

 

Eens kijken wie van onze (kersverse) leden dit jaar het kroontje van 

miss of mister KLJ verdient! Dos je uit in de je aller mooiste outfit en kom 

verkleed naar het lokaal voor een avond vol lachen gieren en brullen. 

Een klein detail: de jongens komen verkleed als miss (meisje) en de 

meisjes als mister (jongen)!  

 

ZONDAG 11/10    IEDEREEN   vanaf 11.00u 

 

Deze zondag heten we jullie allemaal welkom op de dag van de 

landbouw! Kom eens een kijkje nemen en kom zo meer te weten over 

het boerenleven in Overbroek! De dag van de landbouw zal 

doorgaan bij Stan Schrauwen. 

 

VRIJDAG 16/10    +12    20.00u -22.00u 

 

Vanavond zijn onze +12’ers welkom om zich van hun meest culinaire 

kant te laten zien op onze kook en bak avond! Je moet hiervoor zelf 

niets meenemen, alleen een beetje honger om lekker te smullen van 

de hapjes die we klaar zullen maken!  

 

VRIJDAG 23/10    -14    19.30u – 21.30u 

 

Halloween komt stilletjes aan dichter bij… Hopelijk zijn onze -14’ers 

klaar voor een avondje griezelen en bibberen want vandaag is het 

de Halloweentocht voor de -14! Om de avond nog wat griezeliger te 

maken, komen de leden verkleed als griezel naar het lokaal!   

 

 

 

 

  



VRIJDAG 30/10    +14    20.00u – 22.30u 

 

Ook voor ons +14’ers hebben we een super spannende Halloweentocht in 

petto! Trek stevige stapschoenen en een monsterlijk griezelige outfit aan, 

want het beloofd een spannende tocht te worden!  

 

VRIJDAG 06/11    +16    20.00u – 22.30u 

 

De avond gaat onze +16 met de andere KLJ’s van het gewest een 

filmpje meepikken! Meer informatie over deze activiteit volgt nog, 

houd dus zeker facebook en je mailbox in de gaten!  

 

ZONDAG 08/11    -16    14.00u – 16.30u 

 

Ook onze -16 leden (alle +12 en -12 leden) gaan samen met de andere 

KLJ’s van gewest Noorderkempen naar een filmpje kijken! Meer info volgt 

nog via facebook en mail!  

 

VRIJDAG 13/11    +16    20.00u – 23.00u 

 

De heuglijke avond waarop wij van onze -16’ers officiële +16’ers maken is 

eindelijk aangebroken! Vanavond gaat onze doop door. Voor wie 

gedoopt wordt volgt er binnenkort meer info via sms of mail! Wij hebben 

er alvast zin in  ! 

 

VRIJDAG 20/11    -12    19.30u – 21.30u 

 

Tijd om eens na te gaan hoe met de zintuigen van onze -12 leden zit… Dat gaan 

we testen op een super leuke proef en voel quiz! 

 

VRIJDAG 27/11    +16    22.00u - ………u 

 

Vanavond organiseert gewest Noorderkempen het jaarlijkse KLJ café! 

Onze +16 leden zijn van harte welkom om gezellig iets te komen drinken. 

Het KLJ café gaat dit jaar weer door in ons eigen KLJ lokaal in Overbroek!  

 

VRIJDAG 04/06    IEDEREEN   19.30u – 21.30u 

 

Eens kijken wie er dit jaar allemaal flink geweest is! Wie weet heeft 

Sinterklaas wel iets gebracht voor onze flinke leden? We zullen het te 

weten komen tijdens het grote Sinterklaasspel!  

 

 

Ziezo, hopelijk zien we jullie snel terug op een van onze super leuke activiteiten! 

Nog geen lidgeld betaald, maar wel zin om in de KLJ te komen? Betaal het op een 

van de volgende activiteiten of stort het op dit rekeningnummer:  

BE 66 733-1090002-43 met vermelding van je naam. 


