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Beste ouders, leden en sympathisanten, 

 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert KLJ Overbroek ook dit jaar weer een dag van Overbroek 

Kermis. Na een succesvolle editie van de highland games vorig jaar nemen we dit jaar de vrijdag 

avond voor onze rekening, aan ons dus om het feestweekend dit jaar een knallende start te 

geven!  

 

Op vrijdag 19 september zorgen Glenn van Dijk en covergroep Lekke Band voor de sfeer in de 

feesttent. Het beloofd een geweldige avond te worden, met als afsluiter naar jaarlijkse gewoonte 

een afterparty met DJ promil. Wij hebben er alvast – net zoals de rest van Overbroek – 

ongelofelijk veel zin in! 

 

Maar zo’n avond vraagt ook heel wat organisatie en daarom zijn wij nog op zoek naar heel wat 

mensen die ons hierbij zouden kunnen helpen! Dit door bijvoorbeeld mee frisse pintjes te 

tappen of door de feestvierders aan de andere kant van de toog een frisse pint te bezorgen! Op 

deze manier kunnen we samen de feestvierders een onvergetelijke avond bezorgen! 

 

Zou je dit wel zien zitten? Dan zouden wij je al heel erg dankbaar zijn! Wil je wel komen helpen, 

maar wil je zelf ook nog genieten van de avond? Geen probleem, als je al een paar uurtjes wilt 

komen helpen, zijn wij al heel erg blij met de hulp. En voor wat… hoort wat natuurlijk! Voor alle 

helpers wordt er een leuke attentie voorzien. 

 

Als je ons wil komen helpen, kan je onderstaande lijst invullen en bij iemand van de leiding in de 

brievenbus stoppen of hem doormailen naar het bovenstaande e-mail adres met de vermelding 

wat je graag zou doen en van wanneer tot wanneer. Dit kan tot en met 14 september. 

 

Alvast bedankt voor de medewerking en hopelijk tot dan! 

 

Groetjes, KLJ Overbroek! 

 

Naam en telefoonnummer …………………………………….. 

Voortoog van …… u tot …… u 

Achtertoog van …… u tot …… u 

Inkom van …… u tot …… u 

Bonnetjes van …… u tot …… u 

 


