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Welkom terug! 
 
Beste ouders en lieve leden, 

 
We kunnen eindelijk weer fantastische zondagen beleven en ons helemaal laten 
gaan nu de examens van de leiding achter de rug zijn. Starten doen we op zondag 
13 februari. Leg je KLJ-sjaaltje al maar klaar en de fun kan beginnen! Ook in het 
tweede deel van dit werkjaar, hebben we weer een heleboel leuke activiteiten 
en evenementen! Ook het kamp komt stilletjes aan in zicht. Daarom is het 
belangrijk dat je zeker zeven keer naar de KLJ bent gekomen om mee te mogen 
op kamp. Op die manier kennen de kinderen elkaar en de leiding ook de 
kinderen. Zo kunnen we er weer een spetterend KLJ kamp van te maken! 

 
 

Coronamaatregelen 

Om ervoor te zorgen dat we elke zondag opnieuw een fijne activiteit kunnen 
organiseren, is het nodig dat we ons aan enkele maatregelen houden om 
besmettingen met het coronavirus te voorkomen. Zo vragen we aan de leden 
om thuis te blijven wanneer ze symptomen hebben of een hoog-risico contact 
hebben gehad. Binnen-activiteiten met mondmasker zijn wel weer toegelaten. 
Zorg dus dat je altijd een mondmasker op zak hebt als je naar de KLJ komt! 
Wanneer de maatregelen zouden veranderen, brengen we jullie daar zeker van 
op de hoogte! 

 

 

Café KLJ 

De meesten onder jullie kennen het concept van een Café KLJ ondertussen al 
wel. Een leuke babbel, drankjes aan democratische prijzen, een gezellige sfeer… 
Samengevat dus zeker de moeite om uit je zetel te komen op een vrijdag- of 
zaterdagavond. In maart zorgen de Delta’s, de leden van de oudste groep, voor 
de organisatie van café KLJ. Allemaal welkom dus op zaterdag 5 maart, samen 
met je vrienden, familie en buren. Meer info volgt! 
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Koekenverkoop 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we ook dit jaar weer een koeken 

verkoop! Hierbij heeft u een uitgebreide keuze van wafeltjes tot frangipane, 

uiteraard voor een schappelijke prijs. Iedereen is welkom om een graantje 

mee te pikken van onze koeken. 

Bestellen kan tot 20 februari online via onze facebookpagina of via de site 

https://www.klj-nieuwrode.be/ . Op 6 maart van 13:30 tot 17:30 kan u de 

overheerlijke koeken komen afhalen aan onze KLJ-lokalen (Losting 47A). 

http://www.klj-nieuwrode.be/
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Maandprogramma’s 

Indien deze wijzigen, communiceren we dit zeker via mail en Facebook. Je kan ze 
ook steeds raadplegen op onze website: www.klj-nieuwrode.be.   

 
Kajotters 

zo 13/02                                                                                            
 
zo 20/02 Vandaag gaan wij in Nieuwrode rond om overheerlijke koeken 

te verkopen! 
 

zo 27/02                     🕵🏼                                                                                                                    (kom 

allemaal verkleed!) 
 

zo 06/03                                        ❔         
 
zo 13/03  Vandaag is het jammer genoeg geen KLJ want de leiding is op 

weekend om het kamp voor te bereiden. Volgende week staan 
wij terug paraat voor jullie! 

 

zo 20/03                                                ❓         
 

zo 27/03                            
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Noenies  
Zo 13/02          Er komen nieuwe blaadjes aan de bomen dus 
                        laat dat bosspel maar komen! 
 
zo 20/02 Vandaag gaan wij in Nieuwrode rond om overheerlijke koeken 

te verkopen! 
 
zo 27/02  Wie is er de allerslimste noenie? 
 
zo 06/03  één tegen allen!  
 
zo 13/03 Vandaag is het jammer genoeg geen KLJ want de leiding is op 

weekend om het kamp voor te bereiden. Volgende week staan 
wij terug paraat voor jullie! 

 
zo 20/03 Alles met een bal!  
 
zo 27/03 Wie is het sterkst? Wie is het snelst? Wie kan het verste 

springen? Daar komen we vandaag achter! 
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Lippies 

zo 13/02        ❓                            
 
zo 20/12 Vandaag gaan wij in Nieuwrode rond om overheerlijke koeken 

te verkopen! 
 

zo 27/02                           ❌ 
 

zo 06/03 ♟🎲🎯🎳🎹🧩 

 
zo 13/03  Vandaag is het jammer genoeg geen KLJ want de leiding is op 

weekend om het kamp voor te bereiden. Volgende week staan 
wij terug paraat voor jullie! 

 

zo 20/03        VS                                
 
zo 27/03                                
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Jeties 
zo 13/02 sa wakas malalaman natin kung sino ang pinakamatalino 
 
zo 20/02 Vandaag gaan wij in Nieuwrode rond om overheerlijke koeken 

te verkopen! 
  
zo 27/02  ormanda bir ev var   
 
zo 06/03 anza mazoezi kwa sababu leo ni michezo ya olimpiki 
 
zo 13/03 Vandaag is het jammer genoeg geen KLJ want de leiding is op 

weekend om het kamp voor te bereiden. Volgende week staan 
wij terug paraat voor jullie! 

  
zo 20/03 ukudlala phakathi kwemithi  
 
zo 27/03  Tempus est pecuniam facere! 
 
 
Rabbitts 
zo 13/02  7 daden van barmhartigheid  
 
zo 20/02 Vandaag gaan wij in Nieuwrode rond om overheerlijke koeken 

te verkopen! 
 
zo 27/02  tour d’urinoir   
 
zo 06/03  Laat het spaarvarkentje maar groeien  
 
zo 13/03 Vandaag is het jammer genoeg geen KLJ want de leiding is op 

weekend om het kamp voor te bereiden. Volgende week staan 
wij terug paraat voor jullie! 

 
za 19/03 het sprookjesbos  
 Deze activiteit gaat door van 19u tot 22u. 
 
vr 25/03  komen eten 

Deze activiteit gaat door van 19u tot 22u. 
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Delta’s 
za 12/02 Wat we gaan doen, weet jij het misschien? Maar uiteindelijk 

zul je het de 12e pas zien. 
 
vr 18/02   https://www.youtube.com/watch?v=uE-1RPDqJAY  
 
 
zo 27/02    https://www.youtube.com/watch?v=Sagg08DrO5U  
 
 
za 5/03         money maken, Café Klj voorbereiden + helpen 
 
zo 13/03 Vandaag is het jammer genoeg geen KLJ want de leiding is op 

weekend om het kamp voor te bereiden. Volgende week staan 
wij terug paraat voor jullie! 

 
za 19/03     https://youtu.be/PP1xn5wHtxE   
 
vr 25/03      https://www.youtube.com/watch?v=rbetVWeFdfA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uE-1RPDqJAY
https://www.youtube.com/watch?v=Sagg08DrO5U
https://youtu.be/PP1xn5wHtxE
https://www.youtube.com/watch?v=rbetVWeFdfA
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Agenda 

Om zeker niets te missen, kunnen de mama’s en de papa’s 
deze data best in hun agenda noteren! 

 

✎ zondag 20 februari 

Koekenverkoop 

✎ zaterdag 5 maart 

Café KLJ 

✎ zondag 6 maart 

Afhalen koeken 

✎ zondag 13 maart 

leidingsweekend, geen KLJ 

✎ Woensdag 20 juli tot vrijdag 29 juli 

kamp voor de Lippies, Jeties, Rabbitts en Delta’s 

✎ zondag 24 juli tot vrijdag 29 juli 

kamp voor de Kajotters en de Noenies 
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Entertainment 

Kan jij de volgende 10 woorden vinden in het rooster? 
 

• kajotters • Delta 

• Noenies • Leiding 

• Lippies • KLJ 

• Jetties • Spelen 

• Rabbitts • Vrienden 
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