
Maandlijst december - januari 2021-2022 

 

 
 

 



Algemeen 

De activiteiten van de Kabouchen, Woudlopers & Nijntjes, Strippen & Stroppen, Trippers en 
Zjielen & Vedetten gaan terug door op zondagnamiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur, tenzij 
anders vermeld in de maandlijst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nog even de groepsverantwoordelijken op een rijtje 

Kabouchen: Brik, Joachim, Laure 
Groepsverantwoordelijke: Laure (0493 69 63 25) 

Woudlopers & Nijntjes: Eva, Jef, Marthe 
 Groepsverantwoordelijke: Eva (0477 37 90 02) 

Strippen & Stroppen: Fien, Paulien 
 Groepsverantwoordelijke: Fien (0473 40 87 92) 

Trippers: Jibbe, Thomas, Tine 
 Groepsverantwoordelijke: Thomas (0468 17 66 20) 

Zjielen & Vedetten: Celine, Elene 
 Groepsverantwoordelijke: Celine (0468 22 93 82) 

 

Hoofdleiding: Jef Bauwens (0489 33 84 92) 
                         Marthe Timmermans (0470 85 62 93)  



Kabouchen (leiding: Brik, Joachim, Laure) 

Zondag 5 december 

Morgen is het de allerbelangrijkste dag van het jaar, Sinterklaas! 
Misschien heb je zijn stoomboot al zien toekomen in de haven, maar 
de Sint is iets vergeten in Spanje… zijn Pieten! De leiding heeft een 
berichtje gekregen van de Sint dat hij jullie dringend nodig heeft. Jullie 
zullen namelijk opgeleid worden tot echte Pieten! Het is een snelcursus 
van 3 uur lang en om 17u mogen jullie ouders jullie komen halen van 
de pietenacademie. 

Zondag 12 december 

Bomen, blaadjes, noten, mos en vooral een super coole speeltuin! 
Vandaag gaan we naar Liedekerke bos. Jullie worden daar verwacht 
om 14u en jullie ouders mogen jullie daar ook komen ophalen om 
17u. Tip: Probeer te carpoolen!  

 

Zondag 19 december 

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we eens gaan schaatsen in de 
schaatsbaan van Liedekerke. Twee paar kousen, handschoenen en een 
muts zijn een sterke must! Kleed jullie lekker warm aan in laagjes zodat 
je iets kan uitdoen als je het te warm hebt. De uren zijn een beetje 
anders dan normaal. Jullie worden al op de parking van de schaatsbaan 
verwacht om 13u30 zodat we om 14u stipt kunnen beginnen schaatsen. 
Om 17u mogen jullie terug opgehaald worden door jullie ouders. Tip: 
Probeer te carpoolen! 

Zondag 26 december  

Merry Christmas and a Happy new year!!! Vandaag is het ons jaarlijks 
kerstfeestje en komt de Kerstman langs bij KLJ Strijtem. Deze activiteit 
gaat door in het Sportvlot Pamel (achter school Triangel Pamel). Jullie 
worden om 14 uur hier verwacht en mogen om 17 uur naar huis gaan. 
Hopelijk tot dan !!! 

 

Zondag 2 januari 

Om het nieuwe jaar goed te starten, houden we onze allereerste nieuwjaarsbootcamp. We 
verwachten jullie om 19u aan de lokalen en mogen terug opgehaald worden om 21u. Vergeet 
zeker niet extra warme kleren mee te brengen die tegen een vuiltje kunnen! 

Zondag 9 januari 

Jammer genoeg is het vandaag geen activiteit. Jullie leiding is druk bezig met hun examens. 



Zondag 16 januari 

Omdat jullie leiding nog steeds druk bezig  is met hun examens, hebben de Zjielen en Vedetten 
een activiteit voorbereid voor jullie. Wat de activiteit zal zijn is nog een geheim! 

Zaterdag 22 januari 

Vanavond gaan we lekker gezellig een kampvuur maken! We starten om 19u en jullie mogen 
tegen 21u lekker opgewarmd terug naar huis. Vergeet niet voor de zekerheid genoeg warme 
kleren aan te doen! 

Zondag 30 januari 

Ganzenbord, Wie is het?, Monopoly,… Vandaag doen we spelletjesnamiddag! Je mag je 
favoriete gezelspelletje meenemen van thuis, maar schrijf wel je naam op de doos. 

Woudlopers & Nijntjes (leiding: Eva, Jef, Marthe) 

Zaterdag 4 december 

Eet je buikje vanavond nog niet te vol, want hier gaan veel kroketten zijn! 
We spelen vandaag het Fret Kroket spel, dus warm jullie hersenen al 
maar op of de quiz wordt een flop. We verwachten jullie om 19 uur aan 
de lokalen, de activiteit zal tot 21 uur duren.  

Zondag 12 december 

Vandaag gaan we het KLJ bos onveilig maken! Jullie mogen 
samen met jullie teamgenoten het beste kamp proberen 
maken.  

 

Zondag 19 december 

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we eens gaan schaatsen in de schaatsbaan van Liedekerke. 
Twee paar kousen, handschoenen en een muts zijn een sterke must! Kleed jullie lekker warm 
aan in laagjes zodat je iets kan uitdoen als je het te warm hebt. De uren zijn een beetje anders 
dan normaal. Jullie worden al op de parking van de schaatsbaan verwacht om 13u30 zodat we 
om 14u stipt kunnen beginnen schaatsen. Om 17u mogen jullie terug opgehaald worden door 
jullie ouders. Tip: Probeer te carpoolen! 

Zondag 26 december 

Merry Christmas and a Happy new year!!! Vandaag is het ons jaarlijks kerstfeestje en komt de 
Kerstman langs bij KLJ Strijtem. Deze activiteit gaat door in het Sportvlot Pamel (achter school 
Triangel Pamel). Jullie worden om 14 uur hier verwacht en mogen om 17 uur naar huis gaan. 
Hopelijk tot dan !!! 

 

 



Zondag 2 januari 

Vandaag is er geen activiteit. Wij wensen jullie een gelukkig nieuwjaar en toosten op nog vele 
toffe activiteiten samen! 

Vrijdag 7 januari 

Omdat het zo koud is buiten zullen wij het een beetje warmer maken! 
Vanavond gaan we samen gezellig rond het kampvuur zitten. De 
activiteit zal doorgaan van 19 uur tot 21 uur. Doe zeker een dikke 
winterjas aan!  

Zondag 16 januari 

Omdat jullie leiding nog steeds druk bezig  is met hun examens, hebben de Zjielen en Vedetten 
een activiteit voorbereid voor jullie. Wat de activiteit zal zijn is nog een geheim! 

Zondag 23 januari 

Jullie leiding is aan het studeren voor hun examens, vandaag zal er dus 
geen activiteit doorgaan.  

Zaterdag 29 januari 

Vanavond kijken we samen een film! De film zal buiten onder het afdak 
doorgaan, doe dus zeker warme kleren aan en breng nog een extra dekentje 
mee. Wij zorgen voor een hapje en een drankje. De film begint om 19 uur, om 
21 uur mogen jullie terug naar huis keren.  

 

 

 

Strippen & Stroppen (leiding: Fien, Paulien) 

Zondag 5 december  

Haal jullie creatieve ideetjes al maar naar boven want 
vandaag gaan wij knutselen. We verwachten jullie om 14u 
aan de lokalen en om 17u kunnen jullie met een mooie 
creatie terug naar huis.   

Zondag 12 december  

Vandaag spelen we weerwolfcompetitie. We verwachten jullie om 14u en om 17u mogen 
jullie terug naar huis. 

 

 

 



Zondag 19 december 

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we eens gaan schaatsen in de schaatsbaan van Liedekerke. 
Twee paar kousen, handschoenen en een muts zijn een sterke must! Kleed jullie lekker warm 
aan in laagjes zodat je iets kan uitdoen als je het te warm hebt. De uren zijn een beetje anders 
dan normaal. Jullie worden al op de parking van de schaatsbaan verwacht om 13u30 zodat we 
om 14u stipt kunnen beginnen schaatsen. Om 17u mogen jullie terug opgehaald worden door 
jullie ouders. Tip: Probeer te carpoolen! 

Zondag 26 december 

Merry Christmas and a Happy new year!!! Vandaag is het ons jaarlijks kerstfeestje en komt de 
Kerstman langs bij KLJ Strijtem. Deze activiteit gaat door in het Sportvlot Pamel (achter school 
Triangel Pamel). Jullie worden om 14 uur hier verwacht en mogen om 17 uur naar huis gaan. 
Hopelijk tot dan !!! 

Zondag 2 januari 

Vandaag is het GEEN activiteit en wensen we jullie allen een 
gelukkig Nieuwjaar toe!  

Zondag 9 januari 

Zet jullie schrap want vandaag spelen wij "De mol". We 
verwachten jullie om 14u aan de lokalen en om 17u weten we 
hopelijk wie de mol is en kunne jullie terug naar huis.  

 

Zondag 16 januari 

Omdat jullie leiding nog steeds druk bezig  is met hun examens, hebben de Zjielen en Vedetten 
een activiteit voorbereid voor jullie. Wat de activiteit zal zijn is nog een geheim! 

Zondag 23 januari 

Vandaag is het tijd voor ontspanning! om 19u steken we 
ons kampvuurtje aan en om 21u zal het gedoofd worden.  

ps: vergeet jullie niet warm aan te kleden! We kunnen ons 
misschien wel verwarmen aan ons warme kampvuur, 
maar warme kleren blijven toch aangeraden!  

Zondag 30 januari 

Haal jullie sportieve kledij al maar naar boven want vandaag zijn 
het hevig spelen. We verwachten jullie om 14u aan de lokalen en 
om 17u kunnen jullie moe gespeeld naar huis vertrekken.  

 

 



Trippers (leiding: Jibbe, Thomas, Tine) 

Vrijdag 3 december 

Dress to impress! Dat is het motto voor vanavond. Kom je geluk 
testen op onze glamoureuze casinoavond. Om 19 uur openen onze 
deuren. En om 21 uur mogen jullie naar huis.  

Vrijdag 10 december 

Vanavond gaan we de KLJ lokalen omtoveren tot een echte 
cinemazaal. Jullie zijn welkom om 19 uur en mogen om 21u30 naar 
huis gaan. Neem gerust een dekentje en kussentje mee om het 
gezellig te maken.  

 

Zondag 19 december 

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we eens gaan schaatsen in de schaatsbaan van Liedekerke. 
Twee paar kousen, handschoenen en een muts zijn een sterke must! Kleed jullie lekker warm 
aan in laagjes zodat je iets kan uitdoen als je het te warm hebt. De uren zijn een beetje anders 
dan normaal. Jullie worden al op de parking van de schaatsbaan verwacht om 13u30 zodat we 
om 14u stipt kunnen beginnen schaatsen. Om 17u mogen jullie terug opgehaald worden door 
jullie ouders. Tip: Probeer te carpoolen! 

Zondag 26 december 

Merry Christmas and a Happy new year!!! Vandaag is het ons 
jaarlijks kerstfeestje en komt de Kerstman langs bij KLJ Strijtem. 
Deze activiteit gaat door in het Sportvlot Pamel (achter school 
Triangel Pamel). Jullie worden om 14 uur hier verwacht en mogen 
om 17 uur naar huis gaan. Hopelijk tot dan !!! 

Zondag 16 januari 

Omdat jullie leiding nog steeds druk bezig  is met hun examens, hebben de Zjielen en Vedetten 
een activiteit voorbereid voor jullie. Wat de activiteit zal zijn is nog een geheim! 

Vrijdag 21 januari 

Vanavond gaan we een gezellig kampvuur maken (als het weer het toelaat) De activiteit is van 
19uur tot 21uur. En kleed jullie goed warm aan! Tot dan! 

 

 

 

 



Zjielen & Vedetten (leiding: Celine, Elene) 

Vrijdag 3 december 

Vandaag gaan we lekker smullen in het grote fretkroket spel! De activiteit gaat door van 20u30 
tot 22u. 

Zondag 12 december 

Geen activiteit, veel succes met jullie examens!  

Zondag 19 december 

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we eens gaan schaatsen in de schaatsbaan van Liedekerke. 
Twee paar kousen, handschoenen en een muts zijn een sterke must! Kleed jullie lekker warm 
aan in laagjes zodat je iets kan uitdoen als je het te warm hebt. De uren zijn een beetje anders 
dan normaal. Jullie worden al op de parking van de schaatsbaan verwacht om 13u30 zodat we 
om 14u stipt kunnen beginnen schaatsen. Om 17u mogen jullie terug opgehaald worden door 
jullie ouders. Tip: Probeer te carpoolen! 

Zondag 26 december 

Merry Christmas and a Happy new year!!! Vandaag is het ons jaarlijks 
kerstfeestje en komt de Kerstman langs bij KLJ Strijtem. Deze activiteit 
gaat door in het Sportvlot Pamel (achter school Triangel Pamel). Jullie 
worden om 14 uur hier verwacht en mogen om 17 uur naar huis gaan. 
Hopelijk tot dan !!!  

Vrijdag 7 januari 

Tijd om een super coole activiteit voor te bereiden! Breng jullie creatief brein maar mee. De 
activiteit start om 20u en eindigt om 21u30. 

Zondag 16 januari 

Vandaag nemen jullie het van ons over en geven mogen jullie jullie eigen mega coole activiteit 
geven aan de andere groepen. Veel plezier! De activiteit is zoals anders van 14u tot 17u, maar 
kom zeker op tijd zodat je al wat spelmateriaal kan klaarzetten. 

Vrijdag 21 januari 

Vanavond maken we het gezellig met een kampvuurtje! Jullie zijn welkom van 20u tot 22u.

 


