
Maandlijst oktober-november 2020 

 

 

 



Algemeen 

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

van 9.00 uur tot 12.00 uur, tenzij anders vermeld in de maandlijst. 

De activiteiten van de Strippen & Stroppen, Trippers en Zjielen & Vedetten gaan door op 

zondagnamiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur, tenzij anders vermeld in de maandlijst. 

 

Schrijf deze datums alvast in jullie agenda 

Woensdag 7 oktober 

Inschrijvingsmoment: Vandaag kunnen jullie van 20.00 uur tot 22.00 uur jullie zoon/dochter 

inschrijven of herinschrijven bij onze KLJ. KLJ sjaaltjes, pullen en T-shirts kunnen hier ook 

aangekocht worden.  

Dinsdag 13 oktober 

Inschrijvingsmoment: Vandaag kunnen jullie van 20.00 uur tot 22.00 uur jullie zoon/dochter 

inschrijven of herinschrijven bij onze KLJ. KLJ sjaaltjes, pullen en T-shirts kunnen hier ook 

aangekocht worden.  

Zaterdag 24 oktober 

Inschrijvingsmoment: Vandaag kunnen jullie van 20.00 uur tot 22.00 uur jullie zoon/dochter 

inschrijven of herinschrijven bij onze KLJ. KLJ sjaaltjes, pullen en T-shirts kunnen hier ook 

aangekocht worden.  

 

Nog even de groepsverantwoordelijken op een rijtje 

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)  



Kabouchen (leiding: Tiemen, An-Sofie, Jef, Tine) 

Zondag 4 oktober 

Onze eerste activiteit van het nieuwe werkjaar wordt een knaller 

van formaat. We starten de festiviteiten in gepaste outfit. Jullie 

worden allemaal verwacht in pyjama of onesie op onze startdag. 

 

Zondag 11 oktober 

Vandaag houden we de eerste ‘KLJ indianen flodder’ in onze KLJ-geschiedenis. Wie verdient 

er allemaal zijn indianendiploma? Je trekt kleren aan die vuil mogen worden. Breng ook 

reservekledij en een handdoekje mee. 

 

Zondag 18 oktober 

Touwtrekken, dikke Berta, … Zet jullie al maar schrap want er staan 

een heleboel pleinspelen op het programma!  

 

 

Vrijdag 23 oktober  

Dag van de jeugdbeweging! Vergeet jullie KLJ kleren niet aan te doen om naar school te gaan.  

 

Zondag 25 oktober 

Dit weekend is het weekend van de jeugd. 

De Roosdaalse Jeugdraad zal voor ons enkele leuke activiteiten voorzien op ons KLJ-terrein. 

 

Zaterdag 31 oktober 

OPGELET: Deze activiteit vindt plaats op een ZATERDAG! 

Heksen, spoken, enge griezelverhalen.... Vanavond houden wij een 

echte griezeltocht. Begin dus al maar te bibberen, want wie weet 

komen we deze avond wel echte heksen en spoken tegen. Iedereen 

wordt in de meest enge verkleedkledij verwacht, zodat HALLOWEEN 

weer eens griezelig goed gevierd kan worden!!! Al klappertandend en 

met een klein hartje verwachten we alle griezelaars om 18u aan de 

lokalen. Jullie mama's en papa's mogen jullie terug komen halen om 

20u.  



Zondag 8 november 

Niets is zo leuk om in de herfst samen met je vrienden in het bos te 

spelen. Vandaag staat er een bosspel op het programma. Trek kleren 

aan die zeker vuil mogen worden. 

We spreken om 9u af op de parking van Liedekerke bos (adres: Ed. 

Schelfhoutstraat 192, Liedekerke). Om 12u mogen de mama's en 

papa's jullie komen halen op dezelfde plaats.  

 

Zondag 15 november 

Vandaag staat een kunstendag op het programma. Veel knutsel en verfplezier! Trek dus zeker 

niet je mooiste kleertjes aan, maar doe iets aan dat ook een beetje verf kan gebruiken. 

Hopelijk tot dan! 

 

Zondag 22 november 

Booooob de bouwer… Kunnen wij het maken? NOUW EN OF!! Vandaag starten we de grote 

knikkerbaanbouwwerken in onze lokalen.  

 

Zondag 29 november 

Vandaag gaan we knutselen met materialen uit het bos. Wat belooft deze dag? Veel knutsel 

en verfplezier! Trek dus zeker niet je mooiste kleertjes aan, maar doe iets aan dat ook een 

beetje verf kan gebruiken. Hopelijk tot dan!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woulopers & Nijntjes (leiding: Jan, Sim, Thomas V) 

Zondag 4 oktober 

EINDELIJK!!! Het nieuwe jaar kan van start gaan. Het zal er dit jaar wel anders uitzien dan 

andere jaren, maar daarom niet minder leuk. De groepen zullen apart activiteit hebben en 

onze groep zal activiteit hebben van 9u tot 12u. Tot dan!! 

 

Zondag 11 oktober 

Doe je vuile kledij en je stoute schoenen al maar aan, want vandaag worden jullie gedoopt tot 

echte KLJ'ers.  

Tip voor de ouders: neem een handdoek mee voor in de auto ;) 

 

Zondag 18 oktober 

Nu jullie gedoopt zijn, kunnen de echte activiteiten beginnen. We starten dit jaar met een 

toffe één-tegen-allen.  

 

Vrijdag 23 oktober  

Dag van de jeugdbeweging! Vergeet jullie KLJ kleren niet aan te doen om naar 

school te gaan.  

 

Zondag 25 oktober 

Dit weekend is het weekend van de jeugd. 

De Roosdaalse Jeugdraad zal voor ons enkele leuke activiteiten voorzien op ons KLJ-terrein. 

 

Zaterdag 31 oktober 

Haal jullie dansschoenen al maar boven, want vandaag houden we een echte fuif, een 

Halloweenfuif meerbepaald!! Om 18u zijn jullie welkom in onze fuifzaal en om 20u begint de 

security alle feestvierders veilig buiten te zetten.  

Dresscode: Halloween 

 

 

 

 



Zondag 8 november 

Vandaag gaan we gaan wandelen in Liedekerke bos en 

ondertussen zullen er enkele toffe spelletjes gespeeld 

worden. Om 9u spreken we af op de parking van Liedekerke 

bos en om 12u kunnen jullie jullie kapoenen terug op 

dezelfde plaats komen ophalen.  

 

Zondag 15 november 

Er is een moord gebeurd in de KLJ-lokalen. Kunnen jullie speurneuzen 

achterhalen wie de moord gepleegd heeft, waar de moord is gepleegd en 

welk moordwapen gebruikt werd? Met andere woorden: vandaag spelen we 

Cluedo.  

 

Zondag 22 november 

Vragen jullie jullie soms ook af: “Wie is de sterkste van deze groep?” Vandaag zullen jullie het 

antwoord te weten komen, want wij spelen Sterkste Woudloper & Nijntje. 

 

Zondag 29 november 

Balletjes in tomatensaus, stoofvlees, spaghetti, pizza, lasagne,… Wat we gaan maken is nog 

een verrassing, maar we kunnen wel al verklappen dat het zeer lekker zal zijn!! Om 10u 

worden jullie verwacht op onze kookactiviteit en om 13u mogen jullie (met goedgevulde 

magen) terug naar huis gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strippen & Stroppen (leiding: Elene, Laure, Jibbe) 

Zondag 4 oktober  

YES! Het nieuwe KLJ jaar gaat weer van start. Hopelijk hebben jullie er 

evenveel zin in als wij en vliegen we er in met een goede sfeer en veel 

vriendschap! Vergeet niet om in jullie chicste, vuilste KLJ-feestkleren te 

komen. Wij verwachten jullie om 14u aan de lokalen!  

 

 

Zondag 11 oktober  

Trek jullie sterkste legerbotten alvast maar aan want, vandaag worden jullie 

gedoopt zoals ze dit in het leger doen. Dit wilt zeggen dat mama en papa maar 

beter een plastic zak over de zetels van jullie auto leggen en het warm water 

van de douche al mogen laten stromen want proper zullen ze jullie niet mee 

naar huis nemen. Daarom vragen wij jullie ook om leger kleren aan te doen die 

heel vuil mogen worden!  

 

Zondag 18 oktober 

Dikke bertha, chinese voetbal, baseball en nog veel meer leuke spelletjes! Hopelijk krijgen we 

een stralend zonnetje om al deze leuke pleinspelen te spelen. 

 

Vrijdag 23 oktober  

Dag van de jeugdbeweging! Vergeet jullie KLJ kleren niet aan te doen om naar 

school te gaan.  

 

 

Zondag 25 oktober 

Vandaag is het weekend van de jeugd! De activiteit zal doorgaan van 14u tot 17u aan de 

lokalen. 

 

 

 

 

 



Zaterdag 31 oktober 

Op deze donkere avond kruipen de skeletten uit de grond en vallen de 

spoken ons aan. Zijn jullie dapper genoeg om de kerkers van KLJ Strijtem 

te doorkruisen en jullie te begeven tussen deze monsters tijdens deze 

Halloween nacht? Kom verkleed zodat de monsters jullie niet te snel 

ontdekken! We verwachten jullie aan de lokalen om 20u15 en om 21u30 

mogen jullie terug naar huis. 

 

Zondag 8 november 

Hou jullie maar vast aan de takken van de bomen en neem dit 

maar letterlijk! We hebben er vandaag voor gezorgd dat jullie 

een hele namiddag kunnen ravotten in het bos. Dus bereid 

jullie maar voor om de laatste blaadjes van de bomen te 

spelen! Zorg dat je warm gekleed bent en zoals altijd ook 

kleren die vuil mogen worden aandoen. 

 

Zondag 15 november 

Wie gaat dit KLJ jaar door het leven als de enige echte Kubber? Wij 

gaan ons vandaag amuseren met spelletjes als kubb, petanque en zo 

veel meer!  

 

Zondag 22 november 

Tijd om kroketjes te smullen. Hopelijk hebben jullie nog 

niet te veel gegeten zodat jullie de enige echte KLJ fret-

kroket quiz kunnen winnen!  

 

 

Zaterdag 28 november 

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

filmavond. We starten om 19u en om 21u mogen jullie ouders jullie 

weer komen halen. 

 

 

 



Trippers (leiding: Celine, Marthe, Thomas DB, Thibaut) 

Zondag 4 oktober 

Startdag! Eindelijk is het zo ver, de start van het nieuwe KLJ jaar. 

Het feestthema van onze startdag is Après Ski, jullie worden dus 

allemaal in jullie beste ski outfit verwacht! De leiding kijkt er naar 

uit om jullie allemaal terug te zien, hopelijk jullie ook. Tot dan! 

Meer informatie over de startdag vind je in de informatiebundel. 

 

Zondag 11 oktober 

Vandaag worden jullie gedoopt tot echte Trippers, kleren die tegen een stootje kunnen 

aandoen is dus de boodschap! Jullie mogen jullie verwachten aan combinatie van Spartacus 

Run en Kamp Waes, dit is dus iets voor echte durvers ;) !  

 

Zondag 18 oktober 

We spelen een laddercompetitie! Vandaag kan jij jouw vrienden en 

vriendinnen uitdagen bij verschillende spelletjes, wie o wie zal er 

bovenaan de ladder eindigen?? 

 

 

 

Vrijdag 23 oktober 

Vandaag is het Dag van de Jeugdbeweging! Doe je KLJ outfit aan op school en 

laat zien dat jij een echte KLJ’er bent!  

 

Zondag 25 oktober 

Speciaal voor Weekend van de Jeugd organiseert Roosdaal een 

Bumperbaltoernooi. Het toernooi zal doorgaan van 14.00 uur tot 

17.00 uur op het kunstgrasveld achter Pamel school. Hopelijk zijn 

jullie allemaal van de partij en kunnen we de beker mee naar huis 

brengen! 

We spreken om 13.50 uur af aan de ingang van de nieuwe sporthal achter Pamel school. Je 

kan hiervoor de parking naast die van Pamel school oprijden, waar vroeger het containerpark 

was. Om 17.00 uur kunnen jullie de leden hier terug komen ophalen. 



Zaterdag 31 oktober 

Opgelet, vandaag komen alle griezelbeesten naar buiten. Het is Halloween! Wij 

verwachten jullie om 20.30 uur aan de lokalen om samen lekker te griezelen, 

de activiteit zal tot 22.30 uur duren. Kom verkleed!  

 

 

Zondag 8 november 

Kleed jullie warm genoeg, want vandaag gaan we buiten spelen. We spelen honkbal en nog 

wat andere teamspelletjes. Hopelijk kom jij ook! 

 

Zondag 15 november 

Vandaag zullen jullie Strijtem een beetje beter leren kennen, we spelen 

het grote Snapchatspel in en rond Strijtem. Bij deze activiteit maken we 

dan ook een uitzondering en zijn de gsm’s wel welkom. 

 

Zondag 22 november 

Dromen jullie ook al zo lang van een echte ‘Trippers Cave’? Vandaag zullen we die droom 

vervullen, we gaan namelijk samen een te gek kamp bouwen! 

 

Zaterdag 28 november 

Hopelijk kan ieder van jullie zich goed oriënteren in het donker, want vandaag is het dropping! 

Jullie worden in groep afgezet op een onbekende plaats en moeten zo snel mogelijk de weg 

naar de KLJ lokalen terugvinden.  

De dropping begint om 20.00 uur en zal normaal gezien tot 22.30 uur duren, behalve als jullie 

vaak verdwaald lopen ;) . Hopelijk zijn er een paar ouders die ons willen wegbrengen, in de 

auto zal iedereen een mondmasker moeten dragen!  

 

 

 

 

 



Zjielen & Vedetten (leiding: Alana, Eva, Joachim) 

Zondag 4 oktober 

Eindelijk is het zo ver! Het is tijd voor onze super toffe startdag 

in het thema ‘Feest’. Aangezien jullie helaas door corona jullie 

eerste festivalzomer hebben gemist, halen we dit vandaag 

dubbel en dik in. Het thema van deze namiddag is ‘Marginal 

op’t festival’. Haal jullie fluovesten, tijgerprinten, matjes, 

jeggings, bondjassen, … maar boven. Want zonder gepaste 

outfit krijg je helaas geen toegang tot het festivalterrein.  

 

Zondag 11 oktober 

Vandaag worden jullie gedoopt tot echte Zjielen en Vedetten. Trek jullie vuilste kleren aan en 
kom ons bewijzen dat jullie niet bang zijn van een beetje smurrie. Ook is het geen slecht idee 
om een handdoek en eventueel iets van reservekleren mee te nemen. 
 

Zondag 18 oktober 

We verwachten jullie om 14 uur aan de lokalen met de fiets, om samen 
naar Liedekerke bos te fietsen voor een potje baseball. Vergeet jullie 
jogging en sportschoenen niet aan te doen! Ook een fietshelm is een 
must!  
 

Vrijdag 23 oktober 

 De Dag van de Jeugdbeweging! Laat zien dat jij trots bent om een KLJ’er te zijn en trek je 

uniform aan naar school. 

 

Zondag 25 oktober 

Dit weekend is het Weekend van de Jeugd en zullen we met 
de Zjielen en Vedetten deelnemen aan een heus 
Bumperbal-toernooi. We vertrekken om 13u30 allemaal 
samen aan de lokalen richting Triangel Pamel. Rond 17u15 
zijn we normaal gezien teug aan de lokalen als winnaars van 
het toernooi! 
 

 

 

 

 



Zaterdag 31 oktober –  zondag 1 november 

Het is weer tijd voor de engste nacht van het jaar. 

MUAHAHAHAHA. De griezeligste nacht van het jaar brengen 

we dit keer door in onze eigen lokalen. Kom verkleed als je 

favoriete horrorpersonage zoals Annabel, Chuckie, the Nun…  

We maken er meteen een sleep-over van. Kom verkleed als je 

grootste angst. Verdere informatie volgt nog via de 

Whatsappgroep. Wel kunnen jullie zondag om 11u30 naar huis gaan met een natte broek. 

MUAHAHAHA 

 

Zondag 8 november 

Breng jullie fiets mee deze namiddag want we gaan samen op pad om te Geocachen. Ken jij 

alle geheime plekjes al in Strijtem en omstreken? Vandaag gaan we onze groep op zoveel 

mogelijk rolletjes vereeuwigen. 

 

Zaterdag 14 november 

Vanavond steken we een eeuwenoude KLJ-klassieker in een nieuw 
jasje! We verwachten jullie dan ook om 20 uur voor onze Dropping 
Deluxe. De details over deze speciale editie, krijgen jullie vlak voor 
vertrek. Het enige wat jullie moeten doen is jullie gekste onesie en 
beste stapschoenen aandoen!  
 

Zondag 22 november 

Wie zijn de grootste slimmeriken in de Zjielen & Vedetten? Ben jij ‘Big Brain’ en lust je wel een 
kroketje? Dan is deze namiddag zeker iets voor jou! We komen er deze namiddag achter 
tijdens onze Fret-Kroket-Deluxe! 
 

Zaterdag 28 november 

Aangezien jullie allemaal volop in de examens zitten, houden we 

vanavond een relaxed avondje vol plezier. Van 20u tot 23u uur zijn 

jullie welkom op onze Just Karaoke avond. Smeer jullie 

stembanden alvast en oefen jullie beste dansmoves.  

 


