
Maandblad oktober – november  
 
 
Vrijdag 2/10              +12     20u – 22u  

 
 
We gaan testen hoe behendig en snel de leden van de +12 zijn met binnen de minuut. Spanning 
gegarandeerd!  
 
 

Zondag 4/10    +14                          10u - …  
 
Vandaag is het weer papierslag. Iedereen vanaf de +14 die kan en zin heeft, is meer dan 
welkom om te komen helpen. We spreken zoals altijd af aan de kerk.  
 
 
Vrijdag 9/10              +16                                     20u – 22u  
 
Wie houdt nu niet van lekker eten? De leden van de +16 hebben vanavond culinaire avond. Ze moeten het wel 
zelf nog maken      .   
 
 
Zondag 11/10                                           -10                                                     14u-17u                                
     
De -10 mag zich vandaag helemaal uitleven met een super leuk bosspel!  
 
 
Vrijdag 16/10                          -12                                     20u – 22u  
 

    
   De -12 gaat vandaag op schattenzoektocht! Wat zou er in de schat zitten?  

 
 
 

 
 
Vrijdag 23/10    +16                                                            5u30                                                
Vandaag is de Dag van de Jeugdbeweging! Ga allemaal in je KLJ-uniform naar school en laat zien 
hoe een trotse    KLJ-er jij bent! De +16 mag ’s ochtends voordat ze naar school gaan komen 
ontbijten in ons lokaal.  
 
 
Zondag 25/10    -10                  14u – 17u  
Bibberen en beven, want het is Halloween! Je mag zeker verkleed komen!  
 
 
Vrijdag 30/10                       -12                              20u-22u  
 
Vanavond mogen ook de leden van de -12 zich van hun dapperste kant laten zien voor 
Halloween. Je mag zeker verkleed komen!  
 
 
Vrijdag 6/11              +12                 20u – 22u  
 
Ook de stoere jongens en meisjes van de +12 gaan we de stuipen op het lijf jagen met 
Halloween. Je mag zeker verkleed komen!  
 



Zondag 8/11    +14                                10u - …  
 
Vandaag is het weer papierslag. Iedereen vanaf de +14 die kan en zin heeft, is meer dan 
welkom om te komen helpen. We spreken zoals altijd af aan de kerk.  
 
 
Vrijdag 13/11            +16                               20u – … 
 
De +16 heeft vanavond dropping. Hopelijk vinden ze de weg snel terug!  
 
 
Vrijdag 13/11              -12                                                    20u – 22u 

 
  

   Vanavond kunnen de leden van de -12 hun kookkunsten laten zien  op de kook- & bakavond. 
Smullen maar!   

    
 
 
Vrijdag 20/11              +12                                                      20u-22u  
 
De +12 kan vanavond lekker knus bij elkaar gaan zitten voor een filmavond! Een leuke 
film, samen met vrienden, een knabbeltje, … Dat wordt gezellig!   
 
 
Zondag 22/11                                         -10                                                       14u-17u   

 
 
Spiegeltje spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het land? Dat gaan we vandaag zien 
bij de miss- & misterverkiezing! We geven er een draai aan, want de meisjes moeten 
verkleed komen als jongens en de jongens moeten zich verkleden als meisjes.  
 

 
Vrijdag 27/11                                         +16                                                       20u-22u 
 
De +16 gaat vanavond wandelen door het mooie Overbroek!  

 
 
 

Zo, dit was ons maandblad voor oktober en november. Hopelijk hebben jullie er even veel zin in als wij!  
Groetjes, jullie leiding.  

 
 
 Online inschrijven 
Dit jaar kunnen alle leden online inschreven worden, dit ten laatste op zondag 10 oktober. Via volgende link 
komen jullie op het platform terecht: https://klj-overbroek.stamhoofd.be.  
 
Als eerste zullen de ouders een account moeten aanmaken. Vervolgens kunnen leden worden toegevoegd. Alle 
contactgegevens en medische informatie moeten per lid ingevuld worden. Je kan per account meerdere leden 
toevoegen zodat op het einde door 1 betaling alle kinderen ingeschreven zijn. Er wordt automatisch een 
verminderd tarief toegepast voor eventuele broers/zussen. Telkens zullen jullie ook moeten aangeven of jullie 
akkoord zijn met het gebruik van foto's omwille van de GDPR-regelgeving.  
  
Voor de inschrijvingen de volgende jaren zullen jullie dan nog enkel nog opnieuw moeten bevestigen. 
Bovendien is het steeds mogelijk als ouder om je opnieuw aan te melden en de gegevens aan te passen. Op 
deze manier beschikken wij steeds over de correcte informatie. Indien er vragen zijn over de inschrijvingen mag 
je ons steeds contacteren op kljoverbroek@hotmail.com 


