Maandlijst
Februari - Maart

Algemene informatie
• Elke activiteit gaar door van 14u tot 17u, tenzij anders vermeld.
• Meer informatie vind je steeds op onze site www.kljstrijtem.be
• Heb je nog geen sjaaltje, T-shirt of pull en wil je er graag ééntje kopen? Laat
dit dan weten aan iemand van de leiding en dan bestellen wij dit voor jou.
• Zondag 24 februari organiseren wij onze jaarlijkse pannenkoekenbak!
Iedereen is van harte welkom in de parochiezaal van Strijtem.
• Dat het kamp van 2 t.e.m. 11 Augustus is, wisten jullie al. Maar waar dit zal
doorgaan, verklappen we nu pas: Het kamp gaat plaatsvinden in CHIMAY!
• Aangezien het nog 2 koude maanden zijn, kan het soms
nog eens sneeuwen. We spreken daarom af dat als er
sneeuw ligt, iedereen zich moeten kleden
(sjaal,handschoenen,...) om buiten in de sneeuw te
spelen. Een slee meenemen mag ook steeds.
• Aan de ouders van de 3 jongste groepen zouden we willen vragen om de leden
binnen te komen halen. Dit om de chaos buiten, die er soms is te vermeiden.

• Verder nog eventjes de groepsverantwoordelijken op een rijtje:
Kabouchen: Björn (0499/11 07 67)
Woudlopers en Nijntjes: Charlotte (0478/83 97 23)
Strippen en Stroppen: Maarten (0497/89 34 39)
Trippers: Bram (0497/64 66 92)
Zjielen en Vedetten: Karolien (0476/86 32 72)
Hoofdleiding: Hanne (0474/66 88 31) en Maarten (0497/89 34 39)

Kabouchkes (leiding: Lotte, Marie, Björn & Thomas)
Zondag 10 februari
Strike! Spare! In de zep!
Jaja liefste Kabouchen vandaag gaan we bowlen!
Wij zijn alvast benieuwd wie de bowlingkampioen wordt!
Zaterdag 16 en zondag 17 februari
Zaterdag 16 februari worden jullie om 12u ’s middags verwacht aan de KLJ-lokalen voor
een heuse overnachtingsparty!
Wat we dit weekend allemaal gaan doen blijft nog een verrassing!
! Wat jullie zeker moeten meebrengen: !










Veldbed/luchtmatras
Slaapzak
Proper ondergoed
Voldoende kledij en zeker ook kleren die VUIL mogen worden
pyjama
Handdoek + washandje
Tandenborstel
Knuffel
En vergeet zeker ook jullie goed humeur niet!!!

Zondag 17 februari mogen jullie mama’s en papa’s jullie om 12u terug komen halen aan de
lokalen.
Zondag 24 februari
Vandaag houden we onze jaarlijkse pannenkoekenbak! Er zal vandaag dus geen activiteit
zijn maar we verwachen jullie wel allemaal om een heerlijke pannenkoek of toast te
komen eten in de parochiezaal van Strijtem! De eerste pannenkoek vliegt om 11:30u de
keuken uit en alle buiken zullen om 21:00u gevuld zijn!
Zondag 3 maart
Gaan jullie ook zo graag naar het bos? Kom dan zeker naar de
activiteit vandaag, we trekken namelijk de bossen in voor een groot
bosspel!
Kunnen wij rekenen op enkele lieve ouders die ons naar Liedekerkebos
willen voeren en ons daar ook terug kunnen komen halen?

Zondag 10 maart
Wie wordt de Juniormasterchef van de Kabouchen? Wie is de
Jeroen Meus of Sofie Dumont onder ons? Dat komen we vandaag
allemaal te weten!
Zet snel jullie koksmuts op want vandaag koken we ons eigen 3
gangen menu! De activiteit begint om 10u en om 13:30u mogen jullie met goedgevulde,
ronde buikjes terug naar huis.
Zondag 17 maart
Touwtrekken, vleeshoop, …
Deze namiddag gaat het er hevig aan toe! Trek zeker warme
kleren aan die tegen een stootje kunnen!
Vrijdag 22 - zondag 24 maart
Het kamp begint stilaan dichter te komen en dit moet worden voorbereid door de
leiding. Dit gaat de leiding doen op z'n leidingsweekend. Hierdoor gaat er geen activiteit
zijn dit weekend.

Woudlopers en Nijntjes

(leiding: Jarl, Timon, Charlotte & Hanne)

Zondag 3 februari
Haal jullie schortje en koksmuts al maar boven want wij gaan jullie
kooktalenten eens testen. We gaan een lekker ‘ gerechje ‘ maken, zoals
Sergio het zou zeggen. We verwachten jullie om 10 uur en jullie mogen met
een goed gevuld buikje naar huis keren om 13u30.
Dinsdag 12 en Woensdag 13 februari
Schrijf deze dagen alvast in je agenda want wij gaan op… WEEKEND !!!
Meer info krijgen jullie nog in de bus.
Zondag 17 februari
Aangezien onze pannenkoekenbak weer voor de deur staat, hebben we jullie hulp nodig
om kaarten te verkopen! De groep die de meeste kaarten kan verkopen, krijgt een leuke
prijs.
Zondag 24 februari
Zie kabouchkes.

Zondag 3 maart
Zet jullie speurneus al maar op want vandaag organiseert de gezinsbond
van Strijtem een grote wandelzoektocht. Trek je wandelschoenen dus
maar aan.
Zondag 17 maart
Rarara… we starten onze tocht met een wortel en eindigen met een grote zak chips…
inderdaad! We gaan op ruiltocht !! Haal jullie charmes dus maar boven.
Vrijdag 22 - zondag 24 maart
Zie kabouckes.

Strippen en stroppen (leiding: Aglaya, Soetkin, Jonas & Maarten)
Zaterdag 2 februari.
Gooi jij een strike of een spare? Of komt jouw bal alleen maar in de
goot terecht?
Dat gaan wij vanavond eens testen tijdens het bowlen. We verwachten
jullie om 18u in belleheide en om 20u mogen jullie ouders jullie terug
komen halen.
Zondag 10 februari.
Risk? Monopoly? Wie is het?... Wat speel jij het liefst? Vandaag houden we een
gezelschapsspelletjesnamiddag!! Heb jij thuis nog leuke spelletjes? Breng ze dan zeker
mee!!
Dinsdag 12 en Woensdag 13 februari
Schrijf deze dagen alvast in je agenda want wij gaan op… WEEKEND !!!
Meer info krijgen jullie nog in de bus.
Zondag 17 februari.
Zie woudlopers en nijntjes.
Zondag 24 februari.
Zie kabouchkes.
Zondag 3 maart.
Sorry de snorriieee maar vandaag is er geen activiteit.

Zondag 10 maart.
Aangezien er de vorige keer niet veel leden waren bij het
koken gaan we het nog eens over doen! Maar dit keer niet met
een volledig maal, we gaan vandaag verschillende dessertjes
klaar maken. Haal je bakkunsten dus maar al boven!
Zondag 17 maart.
Doe maar niet al te propere kleren aan want vandaag zijn het hevige spelen!! Bereid
jullie maar al voor want het wordt een hevige strijd!
Vrijdag 22 - zondag 24 maart
Zie kabouckes.
Zondag 31 maart.
Vandaag is er geen activiteit.

Trippers (leiding: Antoni, Bram, Karel & Jef)
Voor de trippers: kijk zeker en vast al eens naar de activiteit van zaterdag 9
maart, zodat jullie je kunnen voorbereiden!!!!
Zaterdag 2 februari
Zorg er maar voor dat jullie tegen vandaag de binnenbaantjes in omstreken kennen. Dit
zou zeer handig kunnen zijn op onze dropping. Om 19u worden jullie geblinddoekt en
hopelijk zijn jullie tegen 22u aangekomen in Strijtem. Vergeet geen goede stapschoenen
aan te doen, deze kunnen wel eens van pas komen.
Zondag 10 februari
niezen met ogen open?, je elleboog met je neus raken?, 1 jongen is
sterker dan 2 meisjes?, kun je het best wandelen of lopen om zo min
mogelijk nat te worden tijdens een regenbui?. Op al deze vragen gaan
we antwoorden zoeken in onze mythbusters namiddag.
Zondag 17 februari
zie woudlopers en nijntjes.
Zondag 24 februari
Vandaag is het pannenkoekenbak. Wij hebben jullie hulp daar dubbel en dik bij nodig.
Hou deze datum dus zeker vrij. De shiftenlijst wordt via mail/facebook doorgestuurd.

Zondag 3 maart
Vandaag speelt strijtem een belangrijke floorballmatch in Roosdaal. Natuurlijk is
iedereen nieuwsgierig hoeveel goals jullie leider Bram zal maken. Geen nood wij gaan hem
gaan aanmoedigen in Belleheide. We spreken af om 12u30 aan de lokalen. Tegen 15u zijn
we terug. Vergeet zeker niet met jullie fiets te komen!!!
Zaterdag 9 maart
Iedereen kent het programma komen eten. Maar wij van de klj
maken er liever komen vreten van. De vraag is dus wie gaat er
winnen: de meisjes, de jongens of de leiding? De leiding zorgt voor
een voorgerecht, de meisjes voor het hoofdgerecht en de jongens
voor het dessert. Al de ingrediënten dat jullie denken nodig te
hebben moeten jullie ten laatste vrijdag 8 maart naar iemand van
ons hebben doorgestuurd. Het koken begint vanaf 17u30 en tegen
21u30 zal de winnaar bekend zijn.
Zaterdag 16 maart
Aangezien jullie in de examens zitten, gaan we het deze avond rustig aan doen. Dit kan
natuurlijk het best met enkele gezelschapsspelletjes. Wie thuis leuke spelletjes heeft
mag deze zeker meenemen. De activiteit gaat van 19u tot 22u.
Vrijdag 22 - zondag 24 maart
Zie kabouckes.
Zondag 31 maart
Iedereen kent de klassiekers: monopoly, cluedo, uno,
ganzenbord,... Maar aangezien het vandaag goed weer is en wij
niet graag binnen zitten, spelen we vandaag levensechte
cluedo.

Zjielen en vedetten

(leiding: Robbe,Koen & Karolien)

Zaterdag 2 en zondag 3 februari.
Vanavond maken we er een gezellige nacht van in de lokalen. Breng zeker allemaal jullie
boekje van TD mee (!!!!), een slaapzak en een matras/veldbedje. Jullie mogen namelijk
pas zondag voormiddag naar huis. Wanneer jullie precies naar huis mogen, is nog niet
echt duidelijk maar dat zal waarschijnlijk rond de middag zijn. We verwachten jullie om
19u30.

Zaterdag 16 februari
Vandaag verwachten we jullie om 9u aan de loks, kom zeker ook allemaal met de fiets.
Zorg dat jullie een goed slot hebben want we fietsen naar het station van Liedekerke.
Vandaar uit nemen we de trein naar … Waar we precies naar toe gaan, blijft een
verrassinG! Haal alvast julliE super speurneuzeN boven, want we spelen vandaag een
geweldig sTadsspel! In de vooravond zullen we terug in strijtem zijn. Een precies uur
proberen we jullie later nog te geven. De treintickets worden door de KLJ betaald. Voor
’s middags breng je ofwel een lunchpakket mee ofwel breng je geld mee om daar iets te
kopen, dat zullen dan waarschijnlijk frietjes zijn!  Pas jullie kledij ook wat aan aan het
weer! 
Zondag 17 februari: Zie woudlopers en nijntjes.
Zaterdag 23 februari
Vorige keer kon het niet doorgaan dus maak vandaag jullie
borst maar al nat en haal jullie beste spieren uit de kast!  Vandaag spelen we
timberspelen. De activiteit gaat door van 14u-17u.
Zondag 24 februari
Zie Trippers.
Zondag 3 maart
Mijn naam is Donald Muylle, ik maak al 30 jaar hobbitwoningen alsof ze voor mezelf
zouden zijn. Wij gebruiken geen aarde maar wel het oerdegelijke hout. Graag voorzien
van aangepaste kledij dus kledij die vuil mag worden. Gelieve je enthousiasme niet te
vergeten alsook je goed humeur.
Je kapoen,
Robbe en Koen
Strijtem, 2 maart 2013.

(Een tekstje van Robbe & Koen  )

Vrijdag 8 maart
We verwachten jullie om 19u en jullie kunnen (hopelijk) om 22u30 terug naar huis keren!
Kleed jullie warm aan want we gaan op dropping! 
De kans is groot dat er tijdens jullie examens op een avond ook nog een activiteit
doorgaat maar dat laten we jullie wel nog weten via sms of facebook!
Succes met jullie examens.
Vrijdag 22 - zondag 24 maart: Zie kabouckes.

