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Kort overzicht 

 

Beste KLJ’ers. 

Ondanks het coronavirus was het kamp ook dit jaar een knaller! De leiding is trots op 

alle leden, ouders en kookies die hun uiterste best hebben gedaan om het KLJ kamp 

corona proof te laten verlopen. Wij zijn ervan overtuigd dat ook het KLJ jaar goed en 

zonder virussen zal kunnen verlopen, we doen er namelijk alles aan om dit voor onze 

leden mogelijk te maken. 

In deze bundel vind je alle informatie in verband met het nieuwe KLJ jaar. Neem alles 

grondig door, in het bijzonder het stukje met betrekking tot het corona virus, zo kunnen 

we allemaal veilig aan het nieuwe jaar beginnen. 
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De leiding 

Hier kunnen jullie alvast zien wie het komende KLJ jaar jouw leiding is. 

 

Kabouchen: Tiemen, Tine, An-Sofie, Jef 

Groepsverantwoordelijke: Jef (0489 33 84 92) 

Woudlopers & Nijntjes: Jan, Sim, Thomas V 

 Groepsverantwoordelijke: Jan (0497 31 34 55) 

Strippen & Stroppen: Elene, Laure, Jibbe 

 Groepsverantwoordelijke: Laure (0493 69 63 25) 

Trippers: Marthe, Celine, Thibaut, Thomas DB 

 Groepsverantwoordelijke: Marthe (0470 85 62 93) 

Zjielen & Vedetten: Alana, Eva, Joachim 

 Groepsverantwoordelijke: Eva (0477 37 90 02) 

 

Hoofdleiding: Alana Verpaelst (0472 97 39 80) 

  Tiemen Goossens (0471 31 74 84)  

 

 

De groepen 

De leden worden per leeftijd opgedeeld in 5 groepen. 

 

Kabouchen: geboren in 2014 en 2013 

Woudlopers & Nijntjes: geboren in 2012 en 2011 

Strippen & Stroppen: geboren in 2010 en 2009 

Trippers: geboren in 2008, 2007 en 2006 

Zjielen & Vedetten: geboren in 2005 en 2004 
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De startdag 

 

Zondag 4 oktober 

Hebben jullie er ook zoveel zin in? Vandaag is het eindelijk zover, onze startdag! Dit 

jaar zal het echter iets anders verlopen dan andere jaren. Vanwege corona moeten we 

ook tijdens het jaar met bubbels werken. De vijf groepen zullen dus niet allemaal op 

het zelfde tijdstip in de lokalen aanwezig kunnen zijn. 

 

Voor de twee jongste groepen zal de startdag doorgaan op zondagvoormiddag. De 

Kabouchen en de Woudlopers & Nijntjes worden om 9.00 uur aan de lokalen 

verwacht, om 12.00 uur mogen ze terug worden opgehaald. 

Voor de 3 andere groepen gaat de startdag op zondagnamiddag door, tijdens de 

gewone KLJ uren. De Strippen & Stroppen, Trippers en Zjielen & Vedetten worden 

dus om 14.00 uur aan de lokalen verwacht, om 17.00 uur mogen ze terug naar huis 

gaan. 

 

De startactiviteit duurt niet zo lang als andere jaren, de leden moeten dit jaar dus geen 

lunchpakket meebrengen. Een drankje wordt zoals tijdens elke activiteit voorzien door 

de KLJ. 

Dit jaar is het thema van de startdag feest! Elke groep wordt verwacht op een ander 

feestje, jullie moeten dus allemaal verkleed zijn in een ander feest thema. Wie o wie 

zal zich het beste verkleden ?? 

Kabouchen  thema Pyjama Party 

Woudlopers & Nijntjes  thema Pasen 

Strippen & Stroppen  thema kies een feestdag (3 Koningen, Valentijn, Carnaval, Pasen, Halloween, 

     Sinterklaas, Kerstmis) 

Trippers  thema Après Ski 

Zjielen & Vedetten  thema Bal Marginal 

Vergeet zeker allemaal jullie KLJ sjaaltje niet aan te doen, dit is elke activiteit 

verplicht! 

 

Het is al jaren de traditie om na de startactiviteit in de schouwburg van het koetshuis 

naar de diashow van het kamp te kijken. Helaas zullen we dat dit jaar niet kunnen laten 

doorgaan vanwege het Covid-19 virus. 

Om de foto’s toch aan jullie te kunnen bezorgen zullen we een link sturen naar alle 

ouders die hun kinderen mee op kamp lieten gaan dit jaar, hier in zal u alle foto’s 

terugvinden. 
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Een corona proof KLJ jaar 

Om het KLJ jaar veilig te laten verlopen zullen we ons net als op kamp moeten houden 

aan enkele regels, opgelegd door de regering en KLJ nationaal. 

Ook wij zullen met kleuren werken om duidelijk te kunnen weergeven welke 

maatregelen op welk moment van toepassing zijn. De kleuren die gebruikt worden zijn 

rood, oranje, geel en groen. De kleur rood betekent dat het absoluut niet goed gaat 

met het aantal covid-19 besmettingen in ons land, bij deze kleur zullen er dus zeer 

strenge maatregelen gelden. De kleur groen betekent dat er een vaccin gevonden is 

en dat er nog slechts enkele besmettingen zijn, hierbij zullen de maatregelen heel 

soepel zijn. 

Wij starten het KLJ jaar op 4 oktober met de kleur geel, dit houdt in dat we ons net 

zoals op kamp moeten indelen in bubbels van maximum 50 personen. Aangezien onze 

groepen redelijk groot zijn en we er rekening mee moeten houden dat de maatregelen 

elk ogenblik kunnen veranderen, zal elke groep een aparte bubbel vormen tijdens de 

KLJ activiteiten (leiding inbegrepen).  

Onze lokalen hebben niet genoeg capaciteit om 5 bubbels op het zelfde moment te 

voorzien van speelruimte en aparte toiletten. Hierdoor zullen er enkele groepen op 

zondagvoormiddag KLJ hebben en enkele op zondagnamiddag. Deze uren gelden 

voor elke activiteit, behalve als er in de maandlijst andere uren of een andere dag 

vermeld staan.  

De Kabouchen en de Woudlopers & Nijntjes hebben op zondagvoormiddag 
activiteit van 9.00 uur tot 12.00 uur. 
De Strippen & Stroppen, Trippers en Zjielen & Vedetten hebben op 
zondagnamiddag activiteit van 14.00 uur tot 17.00 uur. 

 

Dit jaar zullen de leden bij het toekomen aan de lokalen niet meer vrij kunnen spelen 

op de steentjes voor de lokalen maar meteen verzamelt worden door de leiding van 

hun groep. Hierdoor trachten we menging tussen verschillende bubbels te vermijden. 

Aan de ouders willen we vragen om bij het brengen en halen van jullie kinderen niet 

onderling te blijven praten aan de lokalen, we doen dit om drukte te vermijden en elke 

ouder de kans te geven om zijn/haar kind vlot af te zetten. Wij zijn ervan overtuigd dat 

wij op jullie kunnen rekenen en dat dit vlot en zonder problemen zal verlopen! De 

voornaamste maatregelen die we tijdens de activiteiten hanteren zijn afstand houden 

tussen de verschillende bubbels, alles regelmatig ontsmetten en regelmatig de handen 

wassen.  

Van zodra de regering en KLJ nationaal beslissen dat de kleur verandert laten wij jullie 

dit meteen weten, samen met de nodige aangepaste maatregelen. Laat ons hopen dat 

de volgende kleur groen wordt ! 

Meer informatie in verband met KLJ activiteiten en Covid-19 vind je op de site van KLJ 

nationaal.  

https://www.klj.be/corona 
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Waar en wanneer 

Elke activiteit gaat door op zondag aan de KLJ lokalen (Lostraat 171, 1760 Roosdaal). 

De activiteiten van de Kabouchen en de Woudlopers & Nijntjes gaan door op 

zondagvoormiddag van 9.00 uur tot 12.00 uur. De activiteiten van de Strippen & 

Stroppen, Trippers en Zjielen & Vedetten gaan door op zondagnamiddag van 14.00 

uur tot 17.00 uur. 

Wanneer een activiteit doorgaat op een ander dag dan zondag, een andere plaats of 

tijdens andere uren, zal dit altijd in de maandlijst vermeld worden. Dit zal eerder bij de 

oudere groepen gebeuren dan bij de jongere. 

Om de twee maanden zal er een maandlijst met de activiteiten van elke groep voor de 

komende twee maanden geplaatst worden op de KLJ site ( https://kljstrijtem.be/new/ ) 

en op de facebookpagina. Indien je problemen ondervindt bij het openen van de 

maandlijst mag je de leiding altijd vragen om hulp! 

 

 

Ons uniform 

Het is rood, met een groene bol erop en het hangt rond je nek…? 

Jawel jawel, het is een KLJ-sjaaltje! Het uniform van KLJ Strijtem 

bestaat uit een pull, T-shirt en een sjaaltje. Deze zijn telkens 

VERPLICHT te dragen tijdens onze activiteiten. 

 

Sjaaltjes, pullen en T-shirts zijn telkens te verkrijgen bij Thibaut, de 

kledingverantwoordelijke van de leiding. 

Sjaaltje: 5 euro 

T-shirt: 15 euro 

Pull: 20 euro 

 Wij verkopen ook een starterspakket voor nieuwe leden. Dit 
pakket kost €30 en hiervoor krijgen jullie een pull, een T-shirt en 
een sjaaltje. 
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Lid worden 

Wil je graag in een jeugdbeweging zitten maar ben je niet zeker of KLJ Strijtem iets 

voor jou is? Kom gerust een kijkje nemen op de startdag of tijdens een andere activiteit. 

Om nieuwe leden een handje te helpen bij hun keuze mogen ze 1 activiteit komen 

proberen alvorens zich definitief in te schrijven. 

Inschrijven kan op de inschrijvingsmomenten die plaatsvinden in de KLJ lokalen, het 

aankopen van een nieuwe KLJ outfit is hier ook mogelijk. De inschrijvingsmomenten 

gaan door op 7, 13 en 24 oktober, telkens om 20 uur. Hier zal de leiding je vragen 

om een inschrijvingsfiche en een medische fiche per kind in te vullen. Je kan de 

documenten ook thuis al afdrukken en invullen, zo zal het in de lokalen veel vlotter 

kunnen verlopen! 

Wij raden jullie aan om niet met je hele gezin naar het inschrijvingsmoment te komen 

om drukte te vermijden, een mondmasker is verplicht voor iedereen boven de 12 jaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opnieuw inschrijven 

Als je vorig jaar al lid was van KLJ Strijtem moet je ook aanwezig zijn op de 

infomomenten om je opnieuw in te schrijven, indien je dit niet doet gaan wij er van uit 

dat jouw kind dit jaar niet meer zal deelnemen aan de activiteiten. Als je een nieuw 

sjaaltje, T-shirt of pull nodig hebt kan je dat hier ook aankopen. 

De inschrijvingsmomenten gaan door op 7, 13 en 24 oktober, telkens om 20 uur. 

Hier zal de leiding je vragen om een inschrijvingsfiche en een medische fiche per 

kind in te vullen. Je kan de documenten ook thuis al afdrukken en invullen, zo zal het 

in de lokalen veel vlotter kunnen verlopen! 

Wij raden jullie aan om niet met je hele gezin naar het inschrijvingsmoment te komen 

om drukte te vermijden, een mondmasker is verplicht voor iedereen boven de 12 jaar! 
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Hoeveelkostda 

Dit jaar bedraagt het lidgeld 50 euro voor het eerste kind en 40 

euro vanaf het tweede kind.  

Wat is er inbegrepen in het lidgeld? 

 een verzekering voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid 

 een drankje tijdens elke activiteit 

 betalende activiteiten zoals zwemmen, bowlen, schaatsen, het kerstfeestje … 

Wat is er niet inbegrepen in het lidgeld? 

 een weekend (indien dit kan doorgaan zal hiervoor nog € 20 betaald moeten worden) 

 het kamp 

 

Het lidgeld dient ten laatste tegen 31 oktober overgeschreven te worden naar het 

rekeningnummer van KLJ Strijtem, BE70-0682-1823-0425 met vermelding “Lidgeld 

2020-2021 + na(a)m(en) van je zo(o)n(en)/dochter(s)” 

 

 

Contact 

Info in verband met onze KLJ vind je terug op onze website (https://kljstrijtem.be/new/) 

en op onze facebookpagina. 

Met vragen kan je altijd terecht bij iemand van de leiding, hiervoor hoef je enkel te 

mailen naar: leiding@kljstrijtem.be of je kan ook bellen naar de 

groepsverantwoordelijke (deze nummers vind je onder het stukje leiding). 

Voor meer informatie kan je ook steeds terecht bij onze hoofdleiding. 

 Alana Verpaelst: hoofdleiding@kljstrijtem.be  (0472 97 39 80) 

 Tiemen Goossens: hoofdleiding@kljstrijtem.be  (0471 31 74 84) 
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KLJ kamp in schijven betalen 

Het KLJ kamp van volgend jaar gaat door van 1 tot en met 11 augustus 2021 in 

Gruitrode. 

Je kinderen op jeugdkamp sturen in de zomer kan zorgen voor een groot bedrag dat 

plots van je rekening gaat. Vanaf dit jaar willen wij jullie als ouders de mogelijkheid 

aanbieden om dit grote bedrag in kleinere deeltjes af te betalen. Je zal het kamp dan 

in schijven betalen, elke maand (vanaf de maand maart) zal je een kleiner bedrag 

moeten storten op het rekeningnummer van KLJ Strijtem. Op deze manier zal het 

kamp dan volledig betaald zijn voor we op kamp vertrekken. Stel dat je kind plots 

toch niet meer mee kan op kamp en je bent reeds begonnen met het afbetalingsplan, 

dan betalen wij alles gewoon terug (zonder extra kosten). 

Het afbetalingsplan zal er als volgt uitzien. 

Vanaf maart start je met de betaling van kamp met een maandelijks bedrag dat je 
hieronder terugvindt. 
 
10 dagen (€140)  maandelijks €28 betalen 
10 dagen (broer/zus - €130)  maandelijks €26 betalen 
5 dagen (€80)  maandelijks €16 betalen 

 

Maak je graag gebruik van het afbetalingsplan stuur dan een mailtje naar 

kassa.kljstrijtem@gmail.com. 

 

 

Oude KLJ kleren recycleren 

Na al die jaren in de KLJ kan je wel wat KLJ kleren verslijten. Ligt jouw kast ook zo 

vol met oude KLJ T-shirts en pulls? Daar hebben wij vanaf dit jaar een oplossing 

voor! Elke zondag zal er tijdens de uren van de activiteiten een grote doos voor de 

deur van de lokalen staan, hier kan jij jouw oude kleren in leggen. De leiding zal deze 

kleren bijhouden en na verloop van tijd een nieuw leven geven. Hopelijk heeft deze 

actie veel succes! 
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Click 

Wat is click? 

Click is nieuw sinds vorig jaar. Als leidingsploeg doen we bv. de ledenadministratie 

via click. Dit jaar zal er nog een extra nieuwigheid zijn, vanaf nu kunnen leden/ouders 

ook op click. 

Wat kan ik met click doen? 

Als lid/ouder kan je verschillende dingen doen op click 

 Je gegevens aanpassen als je bv. verhuisd bent 

 Lidkaarten en fiscale attesten downloaden 

 Inschrijven voor activiteiten 

De functie ‘inschrijven voor activiteiten’ zal waarschijnlijk dit jaar nog niet zo vaak 

gebruikt worden. Eerst moeten we zeker zijn dat iedereen goed op click geraakt 

natuurlijk. 😊  

Hoe meld ik me aan? 

Er zal automatisch een registratiemail verstuurd worden van zodra je bent 

ingeschreven. Open dat mailtje, volg onderstaande stappen en krijg toegang. 

1. Klik op de link in de mail en ruil de uitnodigingscode in 

2. Kies een wachtwoord en bevestig dat nogmaals 

Opgelet: een wachtwoord moet minimaal 7 tekens bevatten waarvan 1 

cijfer, 1 leesteken of speciaal teken en 1 hoofdletter. 

3. Typ de beveiligingstekst uit de afbeelding over 

4. Aanvaard de algemene voorwaarden 

5. Klaar is kees! Vanaf nu heb je toegang tot Click 

De registratiemail zal via het e-mailadres van de leden verlopen, zorg dat dit een 

uniek e-mailadres is en niet hetzelfde is bij broers of zussen. We weten dat dit 

waarschijnlijk moeilijker is voor de jongere groepen, vandaar dat we dit jaar eerder 

als een testfase zien. 

Werken met click 

Aangezien deze functies nieuw zijn verwachten we ons aan enkele kinderfoutjes, we 

zien dit jaar dan ook als een testfase en hopen in de toekomst er meer gebruik van te 

kunnen maken. We hopen dat er verschillende ouders/leden het zien zitten om dit 

eens uit te proberen zodat wij, jullie leiding, weten of het de moeite is om er in  de 

toekomst verder mee te gaan. 

Ondervind je problemen? Geef dan een seintje aan onze Click verantwoordelijken, zij 

helpen je graag verder. 

 Laure: laureturtelboom@icloud.com 

 Tine: tinetimmermans@hotmail.com 
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De leiding van KLJ Strijtem kijkt er naar uit om jullie 

allemaal terug te zien op de startdag! 

 

Tot dan! 


