
Kalender november – december - januari 
 

 

Nadat we het KLJ jaar een knallende start hebben gegeven, 

 komen er ook de komende maanden super veel mega toffe activiteiten aan voor jullie! 

Benieuwd? Lees dan heel snel wat er in het maanblad staat! 

 

 

VRIJDAG 21/11/2014    + 12    (19.30u – 22.00u) 

 

Vanavond ontdekken we wie van onze +12 het meeste bal gevoel heeft, op een 

gezellig avondje bowling. Smeer jullie benen en armen dus maar in voor deze 

super toffe activiteit. We vertrekken om 19.30u aan het lokaal met de auto, rond 

22.00u zijn we terug. Voor deze activiteit vragen we een vergoeding van €7, 

verder kan je misschien nog een klein zakcentje meenemen.  

 

VRIJDAG 28/11/2014    +16    (21.00u – …) 

 

Gezellig samen een pintje drinken, een babbeltje doen, wat dansen, … Dat zijn de 

ingrediënten van het gewestelijke KLJ cafe. Deze keer gaat de KLJ cafe door in ons 

KLJ lokaal. Al onze +16’ers zijn hier van harte welkom! 

 

VRIJDAG 05/12/2014    -12    (19.30u – 21.30u) 

 

Op deze wel heel bijzondere avond laat de -12 zich van hun meest creatieve kant zien! 

Op deze avond knutselen we samen prachtige kunstwerkjes in elkaar voor een heel 

bijzonder persoon. Je neemt ook best je schoentje mee naar de activiteit, want brave 

KLJ’ertjes, zouden wel eens beloond kunnen worden!  

 

ZONDAG 07/12/2014    +14    (09.00u - …) 

 

Ook deze maand laat de KLJ zich weer van haar beste kant zien. Samen staan we 

weer om 9uur paraat aan de kerk om Overbroek te ontdoen van overbodig oud 

papier! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, en bovendien is een papierslag de ideale 

ontspanning tijdens de examens  ! 

 

VRIJDAG 12/12/2014    +14/LEIDING   (20.00u – 22.00u) 

 

Vanavond brengen we ons lokaal helemaal in de sfeer voor de trappistenslag van 

zondag. Heb jij zin om de leiding een handje te komen helpen (de kerstboom 

versieren, stickers kleven, een beetje poetsen, …) klaarzetten? Dan ben je van harte 

welkom, want vele handen maken licht werk! 

 

 

 

 

 



ZONDAG 14/12/2014    IEDEREEN   (13.00u - …u) 

 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de KLJ ook dit jaar de trappistenslag. Al 

pakken we het deze keer een beetje anders aan met een super gezellige 

kersthappening buiten aan ons lokaal! Alle nieuwsgierigen zijn welkom aan het KLJ 

Lokaal vanaf 13.00u. Vanaf 11.00u rijden we ook rond in Overbroek op trappist, 

trippel en Leffe te verlopen.  

 

VRIJDAG 19/12/2014    -12    (19.30u – 21.30u) 

 

Op deze avond vieren we gezellig samen kerstmis op de KLJ! Voor het kerstfeestje 

neem je een cadeautje mee van ongeveer €7.5 (geen snoepgoed of drank!) je doet 

leuke kleren aan en zo maken we er samen een super gezellige avond van! Vol pakjes, 

sfeer en gezelligheid! 

 

VRIJDAG 02/01/2015    +12    (20.00u – 22.00u) 

 

Ondertussen zijn we al weer in 2015! Dat kunnen we niet zomaar aan ons voorbij 

laten gaan, daarom houden wij voor de +12 leden een gezellige nieuwjaarsreceptie. 

Hiervoor neem je een cadeautje me van zo’n €10 (geen snoepgoed of drank). Zo 

maken we er samen een super toffe avond van! 

 

VRIJDAG 09/01/2014    IEDEREEN   (19.00u – 22.30u) 

 

De KLJ begeeft zich deze avond op glad ijs… . Jullie worden om 19.00u aan de kerk 

verwacht om te gaan schaatsen in Turnhout! Gezien de afstand, zijn we deze keer wat 

later klaar dan gewoonlijk, we zullen normaalgezien rond 22.30u terug zijn aan de kerk 

van Overbroek. Voor deze activiteit vragen we een bijdrage van €10. Jullie doen ook 

best jullie KLJ sjaaltje en trui (als je die hebt) aan. Vergeet ook zeker geen handschoenen 

mee te nemen. 

 

 

We merken dat sommige leden zich nog niet in hebben geschreven voor de KLJ en toch regelmatig 

naar de activiteiten komen.  

Het is belangrijk dat leden die naar de KLJ komen zich ook inschrijven. Anders zijn jullie niet verzekerd 

moest er iets gebeuren. We vragen jullie dan ook om dit zo snel mogelijk in orde te brengen.  

Inschrijven doe je door €20 (1e lid) €10 (2e lid) over te schrijven op de KLJ rekening of cash te betalen 

op een activiteit. Nieuwe leden sturen ook best een mailtje met hun gegevens door naar de KLJ. 

 

 

Meer info? Check zeker onze site eens; 

http://kljoverbroek.wix.com/kljoverbroek 

Of mail gerust naar 

kljoverbroek@hotmail.com 

 

 

Hopelijk tot binnenkort op een van onze super toffe activiteiten; groetjes de KLJ leiding. 

Lotte, Eline, Steffi, Hans, Pieter, Maarten, Daniel, Kenny!  

http://kljoverbroek.wix.com/kljoverbroek
mailto:kljoverbroek@hotmail.com

