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Algemene informatie 

 

▪ Als je nog niet ingeschreven bent neem je zo snel mogelijk contact op met iemand van de 

leiding om dit in orde te brengen! 

▪ Betaal zo snel mogelijk het lidgeld van jullie kinderen, anders zijn ze niet verzekerd tijdens 

de activiteiten. 

▪ Heb je nog geen KLJ sjaaltje, T-shirt of pull? Koop er snel een aan bij Laure, de 

kledingverantwoordelijke. Het dragen van sjaaltje en T-shirt is verplicht bij elke activiteit! 

▪ Alle activiteiten gaan door van 14 uur tot 17 uur aan de KLJ lokalen tenzij anders vermeld. 

▪ Sinds vorig jaar neemt KLJ Strijtem deel aan sportfeesten, leden die bij de Trippers of 

Zjielen & Vedetten zitten kunnen zich vanaf nu inschrijven bij het sportteam. Meer 

informatie hierover vind je op de volgende pagina. 

 

Schrijf deze datums alvast in jullie agenda 

3, 4 en 5 april 2020 

Dit weekend zal het weekend van de Woudlopers en Nijntjes doorgaan. Dit staat echter nog niet 

vast, we houden jullie verder op de hoogte. 

 

 

 

 

Nog even de groepsverantwoordelijken op een rijtje 

Kabouchen: Thibaut, Celine, Eva, Marthe 

➔ Groepsverantwoordelijke: Thibaut (0474/ 11 52 82) 

Woudlopers en Nijntjes: Elene, Joachim, Thomas DB, Sim 

➔ Groepsverantwoordelijke: Joachim (0486/ 13 12 94) 

Strippen en Stroppen: Thomas V, Femke, Laure, Jibbe 

➔ Groepsverantwoordelijke: Femke (0491/ 59 40 89) 

Trippers: An-Sofie, Jef, Jan 

➔ Groepsverantwoordelijke: Jan (0497/ 31 34 55) 

Zjielen en Vedetten: Alana, Tiemen, Jarl 

➔ Groepsverantwoordelijke: Alana (0472/ 97 39 80) 
 
 

 
 



Liefste leden, 

Zoals jullie deze zomer waarschijnlijk reeds op de 

facebookpagina hebben zien passeren, is KLJ Strijtem 

sinds vorig jaar officieel een sportende afdeling! Maar 

wat is een sportende afdeling nu eigenlijk? Dit betekent 

dat we naast de gewone werking op zondagnamiddag, 

ook een sportteam vormen in verschillende KLJ-sporten 

zoals wimpelen, dansen, vendelen, touwtrekken, 

atletiek, piramidebouwen, … Doorheen het jaar plannen 

we regelmatig oefenmomenten in zodat we in de zomer klaar zijn om de strijd aan te gaan met 

andere sportende afdelingen in onze discipline. Klinkt dit iets voor jou? Lees dan zeker verder 

voor meer informatie! 

 

Zomer 2019: Een vliegende start 

Vorig jaar begonnen we rond nieuwjaar met een beperkt groepje 

leiding te wimpelen en te dansen. Tegen de zomer hadden we 

een volwaardig team samengesteld en heel wat bloed, zweet en 

tranen geïnvesteerd in het onder de knie krijgen van de wimpel- 

en dansroutines. Ons eerste sportfeest konden we dan ook trots 

met een zilveren beker naar huis terug keren. Ons enthousiasme 

werkte aanstekelijk en tegen het landjuweel hadden we onze 

groep uitgebreid met heel wat enthousiaste trippers. Dit jaar 

hopen we dan ook nog meer leden te mobiliseren en doen we 

een oproep naar geïnteresseerden om ons team te vervolledigen. 

  

Disciplines KLJ Strijtem 

Wimpelen 

Dansen 

Vendelen 

Atletiek 

Touwtrekken 

  

 

 

 



Voorwaarden 

Om mee te doen moet je echter wel aan enkele voorwaarden voldoen: 

− Lid zijn van KLJ Strijtem 

− Ouder zijn dan 12 jaar en dus in de Trippers of Zjielen 

& Vedetten zitten 

− Een stevige portie motivatie hebben en ook tijd 

kunnen maken om tweemaal per maand      te 

oefenen in het weekend 

− Zondag 15 maart vrijhouden in je agenda om mee te 

gaan naar de oefendag van KLJ nationaal 

− Tijd hebben om deze zomer deel te nemen aan de 

sportfeesten (die meestal op zon- en feestdagen doorgaan) 

  

Extra lidgeld? Neen! 

Om sportend lid van KLJ Strijtem te worden, moet je helemaal geen extra lidgeld betalen. Je 

verzekering is betaald met het inschrijvingsgeld dat je reeds betaalde in het begin van het jaar. Er 

moet dus niets extra overgeschreven worden. 

 

Uniform 

Voor de sportfeesten is het verplicht om als groep in uniform te zijn. Iedereen 

moet er exact hetzelfde uitzien. Zoals je op de foto ziet koos KLJ Strijtem voor 

volgend uniform. Gele KLJ-tshirt, blauwe KLJ-rok of KLJ-short en zwarte korte 

kousen. 

De gele KLJ t-shirt hebben jullie normaal gezien allemaal thuis liggen. De KLJ-rok 

en short zijn echter nieuw en enkel bestemd voor de sportfeesten. Deze kan 

aangekocht worden voor 10 euro bij Laure Turtelboom. Het is echter niet de 

bedoeling dat deze tijdens de gewone activiteiten gedragen worden.   

 

Meedoen? 

Heb je zin om met ons mee te doen? Heb je nog vragen? Stuur dan zeker 

vrijblijvend een berichtje naar Femke Bulté  

(0491/ 59 40 89 en femkebulte@hotmail.com) voor meer informatie. Je 

kan de leiding ook altijd voor of na een activiteit even aanspreken. 

Inschrijven kan tot en met 15 december. Daarna verzamelen we alle 

sportende leden om onze agenda’s samen te leggen en te kijken wat het 

beste moment is om trainingen in te plannen. 

 

 



Kabouchen (leiding: Thibaut, Celine, Eva, Marthe) 

Zondag 1 december 

Vandaag gaan we zandkoekjes maken! Doe zeker een schort aan 
zodat jullie kleertjes niet onder de bloem hangen ☺. 

 
Zondag 8 december 

 

Ja ja, de Sint is in het land! Hopelijk zijn jullie allemaal braaf 
geweest want vandaag spelen we het grote Sinterklaas spel. 
Opgelet: verkleed jullie als echte Zwarte Pieten, want enkel zo 
kunnen jullie de cadeautjes vinden. ☺ 

 

Zaterdag 14 december       

Filmavond! We toveren de lokalen om tot een echte cinema, breng dus 
gerust een dekentje of een kussentje mee om jullie comfortabel te zetten. 
De activiteit zal doorgaan van 19 uur tot 20.30 uur en uitzonderlijk op een 
zaterdag!! 
 

 

        

Dinsdag 24 december 

 

Ho Ho Ho, wie klopt er nu op de deur? De kerstman natuurlijk! 
Vandaag houden we een te gek Kerstfeestje en wie weet komt de 
kerstman wel langs met een cadeautje. We spreken om 14 uur af aan 
de kantine in Pamel achter de lagere school van Triangel en om 17 uur 
kunnen jullie terug worden opgehaald. Trek warme kleren aan want 
we gaan buiten spelen op het kunstgrasveld. 
We nodigen jullie allemaal uit om naar de mis te komen, deze gaat 
door om 18 uur in de kerk van Pamel. 
 

 
Zondag 29 december 
Vandaag is het geen activiteit omdat jullie leiding moet studeren. Prettige feestdagen allemaal! 
 
Zondag 5 januari  
Vandaag is het geen activiteit omdat jullie leiding moet studeren. 
 
 
 
 
 



Zondag 12 januari 
Zet jullie koksmuts al maar op beste chef-koks want vandaag 
gaan we koken! We verwachten jullie om 11 uur aan de 
lokalen en om 14 uur mogen jullie met rondgegeten buikjes 
terug worden opgehaald. 
 

 
  

Zondag 19 januari 
Vandaag is het geen activiteit omdat jullie leiding moet studeren. 
 
Zondag 26 januari 
Natuurpunt Roosdaal organiseert vandaag het figurentheater “Plastic Soep” in het Koetshuis in 
Strijtem. Onze leden zullen op een speelse manier in contact worden gebracht met het 
plasticafval probleem in de oceanen. Voor en na de voorstelling mogen ze zelf aan de slag gaan 
met plastic afval door ermee te knutselen. We spreken om 14.00 uur af aan het Koetshuis en 
om 17.00 uur mogen de leden terug opgehaald worden. 
 
 
 
 
 
  



Woudlopers & Nijntjes (leiding: Elene, Joachim, Thomas DB, Sim) 

Zondag 1 december 

Het mythische koninkrijk van Atlantis loopt in groot gevaar door een 

besmettelijk virus en koning Triton heeft jullie hulp nodig! Zijn jullie 

moedig genoeg om op avontuur te gaan tussen de woeste waters van 

de oceanen en de grootste zeemonsters ooit in de zoektocht naar de 

redding van Atlantis? 

 

Zondag 8 december 

Het paard van Sinterklaas is vermist! De sint vraagt jullie hulp 

om hem terug te vinden voor hij terug naar Spanje moet. Zijn 

jullie echte speurneuzen en slagen jullie erin om Slecht-weer-

vandaag terug te vinden voor het te laat is?  

 

 

 

Zaterdag 14 december 

Welkom in cinema KLJ! Vanavond gaan we het gezellig maken met een 

filmavond. We starten om 19u en om 20u30 mogen jullie ouders jullie 

weer komen halen.  

  

Dinsdag 24 december 

Hopelijk hebben jullie tot nu toe al veel genoten van jullie vakantie. 

Vandaag is het tijd voor nog een extra feestje!  

OPGELET: Het kerstfeestje is dit jaar op verplaatsing! We verwachten 

jullie om 14u in de voetbalkantine achter Triangel Pamel en om 17u 

mogen jullie weer naar huis. Als jullie braaf geweest zijn krijgen jullie 

misschien een cadeautje      .  

 

 

 

 

 

 

 

 

KLJ 



Zondag 5 januari 

Vandaag zal er voor de Woudlopers en Nijntjes geen activiteit 

doorgaan omdat hun leiding moet studeren voor de examens.  

 

 

Zondag 12 januari 

Vandaag zal er voor de Woudlopers en Nijntjes geen activiteit 

doorgaan omdat hun leiding moet studeren voor de examens.  

 

Zaterdag 18 januari 

 

Dress to impress! Dat is het motto voor vanavond. Kom je geluk testen op 

onze super glamoureuze casinoavond. Om 19uur openen onze deuren. En 

om 21 uur weten we wie de beste pokerface heeft. 

 

 

 

Zondag 26 januari 

Vandaag zal er voor de Woudlopers en Nijntjes geen activiteit doorgaan omdat hun leiding moet 

studeren voor de examens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strippen & Stroppen (leiding: Thomas V, Femke, Laure, Jibbe) 

Zondag 1 december 

Deze namiddag is perfect om 1 tegen allen te spelen. Jullie zullen allerlei 

opdrachtjes goed moeten volbrengen om dit spel te kunnen winnen... Wij vinden 

het alvast mega spannend! 

 

 

Zaterdag 7 december 

Vandaag is het cinéma KLJ in de lokalen. We verwachten jullie 

zaterdag om 19u in de lokalen en na een leuke film, mogen jullie om 

21u weer naar huis.  

 

Zaterdag 14 december 

 

Vandaag gaan we jullie werpspieren eens testen want we gaan bowlen! We 

verwachten jou om 19u aan de Belleheide en om 21u mogen jullie ouders 

je komen halen als echte bowlingkampioen. 

 

 

Zaterdag 21 december 

Omdat het toch wat kouder is geworden blijven we vandaag 

lekker binnen voor een gezellige avond vol gezelschapsspelletjes. 

De activiteit zal doorgaan van 19.00 uur tot 21.00 uur. Breng je 

favoriete spel gerust mee!  

 

Dinsdag 24 december 

Vandaag is het ons jaarlijks kerstfeestje dit gaat door 

in ’t sportvlot te Pamel van 14u-17u. Het zou erg fijn zijn als er ook wat 

leden te zien zouden zijn bij de kerstviering in O.L.V. Lombeek om 18u. 

Jammer genoeg zullen jullie wel voor eigen vervoer daar naartoe 

moeten zorgen.  

Misschien ontmoeten jullie de kerstman wel?? Hopelijk tot dan!!! Voor 

de jongens kleed jullie maar vuil en neem zeker reserve kledij mee. 

 

 

 



Dinsdag 31 december 

Nieuwjaarke zoeten een varken heeft vier voeten, vier voeten en ne staart is dat nog geen 

centje waard? Warm jullie stembanden al maar op want vandaag gaan we deur aan deur deze 

eeuwen oude traditie voort zetten en dus nieuwjaar zingen. We spreken af om 9:30 uur aan de 

KLJ lokalen en jullie ouders mogen jullie met een schorre stem en hopelijk veel centjes terug 

komen halen om 12 uur. 

 

Zondag 5 januari 

Geniet van jullie laatste vakantiedag tot volgende week! 

 

Zondag 12 januari 

Zijn vrouwen echt het sterkere geslacht? Natuurlijk (niet)! Daar is zelfs 

jullie leiding het niet over eens. Vandaag kunnen de jongens aansluiten bij 

Team Jibbe en Thomas en de meisjes bij Team Femke en Laure om te 

bewijzen wie nu echt het beste is tijdens een spannende Jongens versus 

Meisjes Battle. Niet alleen kracht maar ook snelheid, intelligentie, 

concentratie en vele andere vaardigheden zullen getest worden om voor 

eens en altijd dit geschil te beslechten.  

 

Zondag 19 januari 

Hopelijk helpen jullie soms eten maken, want vandaag hebben wij 

jullie hulp nodig! We gaan een lekker gerecht maken. We 

beginnen om 10u aan onze voorbereiding en om 14u kunnen jullie 

met gevulde maagjes weer naar huis keren.  

 

 

Zondag 26 januari 

Hopelijk kennen jullie ons eigen dorp een beetje? Zo niet raden wij je aan 

om toch nog eens op verkenning te gaan als jullie willen winnen vandaag. 

We doen vandaag namelijk een echte fotozoektocht in Strijtem!  

 

 

 

 

 

 

 



Trippers (leiding: An-Sofie, Jef, Jan) 

Zondag 1 december 

Deze namiddag is perfect om 1 tegen allen te spelen. Jullie zullen allerlei opdrachtjes goed 
moeten volbrengen om dit spel te kunnen winnen… Wij vinden het alvast mega spannend! 
 
Zondag 8 december 

Als kickeren, sjoelbakken, kaarten, bakschieten,... een van jullie 

specialiteiten is (want mijn miranda zegt dat ook altijd) dan moeten 

jullie zeker komen naar onze cafésporten!  

 
Zaterdag 14 december 

Vanavond is het tijd voor één van jullie favoriete activiteiten: 
Dropping! Trek jullie beste stapschoenen en een dikke trui aan, 
want indien jullie onze opdrachten niet goed uitvoeren 
onderweg zal het een lange wandeling worden. Bewijs aan ons 
dat jullie je weg vinden als de beste en niet bang zijn om 
verloren te stappen. We verzamelen aan de lokalen om 19u30 
en om 22 uur hebben jullie hopelijk de weg al teruggevonden. 
We hopen ook dat we op enkele ouders kunnen rekenen om 
ons te voeren naar de, nu nog geheime, plaats van dropping.  

 
 
Dinsdag 24 december 

Vandaag kunnen jullie alweer genieten van een superleuk kerstfeestje. We spreken af 14u aan 

het kunstgrasveld achter Triangel Pamel en om 17u mogen jullie terug naar huis. Het is 

belangrijk dat jullie warme kledij aandoen en sportschoenen. Jullie hoeven geen centjes mee te 

brengen want KLJ Strijtem trakteert al haar leden op een leuk kerstcadeautje! 

 

Zondag 5 januari 

Driekoningen! Verkleed je als je favoriete koning en begin de alom 

bekende liedjes alvast te oefenen. Want vandaag gaan we van deur 

tot deur zoals onze mama’s en papa’s vroeger deden. Kleed je dik 

genoeg onder je kostuum want het zal nog koud zijn! 

 

Zaterdag 11 januari 

 

Deze avond is het cinéma KLJ in de lokalen. We verwachten jullie zaterdag 

om 20u en na een leuke film, mogen jullie om 22u weer naar huis.  

 
 
 



Zondag 19 januari 

Vandaag zal er geen activiteit zijn, want jullie leiding heeft examens. 

Zondag 26 januari 

Vandaag zal er geen activiteit zijn, want jullie leiding heeft examens. 

 
  



Zjielen & Vedetten (leiding: Alana, Tiemen, Jarl) 

Zondag 1 december  

 “Good food, good mood”. Zijn jullie echte keukenprinsessen en prinsen of kunnen 

jullie niet eens een eitje bakken? Vandaag van 10 tot 14 uur komen we er achter 

tijdens onze eigen editie van Masterchef. 

 

Vrijdag 6 december  

Aangezien jullie allemaal volop in de examens zitten, houden we vanavond een 

relaxed avondje vol plezier. Van 20u30 tot 22u30 uur zijn jullie welkom op onze Just 

Karaoke avond. Smeer jullie stembanden alvast en oefen jullie beste dansmoves. 

 

Vrijdag 13 december  

Wie zegt dat je enkel in de zomer gezellig aan een kampvuur kan zitten? Wij 

bewijzen vanavond graag het tegendeel op ons Winterkampvuur. We verwachten 

jullie van 20u30 tot 22u30 lekker warm gekleed.  

 

Dinsdag 24 december  

De mooiste tijd van het jaar komt er aan! Ben je braaf geweest en krijg jij 

een pakje van de kerstman op ons super tof Kerstfeestje? Meer Info over 

locatie en uren bij de algemene informatie. 

 

 

Zondag 29 december  

Het nieuwe jaar is nu wel heel er dicht bij en dit willen we graag samen 

vieren. We zetten 2020 dan ook feestelijk in op onze 

Nieuwjaarsbrunch. We verwachten jullie om 10 uur en om 12 uur 

kunnen jullie met een gevulde maag terug naar huis!  

 

Zondag 5 januari  

Driekoningen! Verkleed je als je favoriete koning en begin de alom bekende liedjes alvast te 

oefenen. Want vandaag gaan we van deur tot deur zoals onze mama’s en papa’s vroeger deden. 

Kleed je dik genoeg onder je kostuum want het zal nog koud zijn! 

 



Vrijdag 10 januari  

Strike, Spare of eerder in de goot? Vanavond komen we er achter wie de 

beste bowler is onder ons allen. We spreken af om 20u30 aan Belleheide 

Bowling en rond 22u30 kennen we een winnaar.  

 

 

 

Zondag 19 januari  

Heb jij een goede pokerface of eerder een flinke dosis geluk? Kom er deze 

namiddag achter op onze Casino-afternoon. Dress to impress want de meest 

classy deelnemers krijgen het hoogste startbedrag. Benieuwd wie er blut naar 

huis gaat en wie de jackpot wint.  

 

Zondag 26 januari  

Graag willen we met jullie dit jaar nog enkele zotte 

activiteiten doen, maar deze kosten vaak toch wel wat 

centjes. Daarom doen we vandaag onze 

Spaghettiverkoop. We starten om 10 uur en hopelijk 

hebben we tegen 16 uur onze laatste potjes gevuld. Er zal 

een prijs worden verloot voor diegene die de meeste 

liters saus verkoopt aan zijn of haar vrienden en familie.  

 

 

 

 

 

 


