De Kakeljee
Tweemaandelijks activiteitenprogramma

KLJ Nieuwrode

november - december 2022
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Welkom !
Jippiee! Het is weer tijd voor een nieuwe Kakeljee in jullie brievenbus of
mailbox! Ontdek op de volgende pagina’s welke evenementen we de
komende maanden voor jullie in petto hebben! Helemaal achteraan in dit
boekje kunnen jullie zoals gewoonlijk de maandprogramma’s
terugvinden.
Ps: Ben jij al ingeschreven? Heb jij je inschrijvingsformulier, medische
fiche en betaling al in orde gebracht? Als dat nog niet het geval is, raden
wij jullie aan om daar zo snel mogelijk werk van te maken! Inschrijven
kan nog steeds via onze site www.klj-nieuwrode.be.
Hieronder volgt nogmaals alle info over de inschrijving bij onze KLJ.
Uw kind is één zondag verzekerd zonder ingeschreven te zijn, daarna is
alleen een inschrijving geldig om verzekerd te zijn! Wij zijn dan ook
genoodzaakt om kinderen zonder inschrijving de tweede aanwezige
zondag weer naar huis te sturen!
Inschrijvingen zijn pas in orde wanneer zowel het inschrijvingsformulier,
de medische fiche en de betaling in orde zijn. Wij raden u daarom aan
om het inschrijvingsformulier en de medische fiche zo snel mogelijk in te
vullen. Deze zijn beide te vinden via de KLJ-site (www.klj-nieuwrode.be).
Het inschrijvingsformulier kan u online invullen. De medische fiche kan u
afprinten en de eerstvolgende activiteit ingevuld meebrengen.
Het inschrijvingsgeld bedraagt €50 voor het 1ste kind en €45 voor het
2de, 3de en volgende kinderen van hetzelfde gezin. Naast de
verzekering zit in de prijs van de inschrijving ook een drankje tijdens elke
activiteit en een inschrijving bij KLJ Nationaal inbegrepen. Het storten
van het inschrijvingsgeld gebeurt uitsluitend per overschrijving, op
volgend rekeningnummer: BE85 7340 1326 9306, met de vermelding:
‘Inschrijving werkjaar 2022-2023 + NAAM VAN HET KIND
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Zwarebierenavond
De zwarebierenavond is een super gezellige avond waarop wij diverse
streek- en zware bieren voor jullie serveren. We proberen veel
verschillende en vooral lekkere bieren te voorzien, zodat er voor ieder
wat wils aanwezig is!
Iedereen is welkom op zaterdagavond 5 november in ’t Buurthuis (Dorp
5, 3221 Nieuwrode) vanaf 20u.
Hou voor meer info zeker onze Facebookpagina en het evenement van
de zwarebierenavond in het oog!

Spaghettidag
Op zondag 6 november nodigen we jullie graag uit voor onze
spaghettidag! Jong en oud kunnen weer komen smullen van onze
lekkere zelfgemaakte spaghettisaus!
Is spaghetti niets voor jou? We serveren ook pasta pesto en lekkere
dessertjes!
Voor al deze lekkernijen moet je tussen 11u30 en 20u in ’t Buurthuis zijn.
(Dorp 5, 3221 Nieuwrode)

Schaatsen
Op zondag 12 december gaan we met z’n allen samen schaatsen!
Deze activiteit gaat door van 14u tot 16.30u. De leden worden verwacht
om 14u aan de schaatsbaan in Heist-op-den-Berg (Kasteelstraat 85,
Heist-op-den-berg), en moeten daar om 16.30u ook terug worden
opgehaald.
Als je er niet zou geraken, stuur dan gerust een mailtje naar
arne.geeraerts@hotmail.com of pauline.verbinnen@hotmail.com en dan
zoeken wij een carpool voor jou.
Meebrengen: handschoenen en dikke sokken
De KLJ betaalt dit jaar de volledige inkom van de schaatsbaan, dus
centjes meenemen is deze keer niet nodig
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Sjaaltjes en pullen
Het enige kledingstuk dat verplicht is om aan te doen is het KLJ- sjaaltje.
Deze kan je kopen aan het begin van elke activiteit voor €5. Er wordt
verwacht dat iedereen elke activiteit zijn sjaaltje aanheeft! Onze pullen
zijn niet verplicht, maar wie wilt kan een pull kopen voor de prijs van €25.
We bieden ook tweedehands pullen aan voor slechts €5. KLJ-pullen die
je niet meer draagt en die nog in goede staat zijn, kunnen bij elke activiteit
worden afgegeven aan de leiding. Wij zorgen er voor dat de pullen
grondig worden gewassen en klaar zijn om opnieuw gedragen te worden!

Laatste KLJ 2022
Omdat de leiding in januari (spijtig genoeg) examens heeft, lassen wij
met de KLJ een winterpauze in. De laatste KLJ van 2022 zal doorgaan
op zondag 18 december. We zien jullie dan graag terug op zondag 12
februari 2023. De activiteit erna mag je ook een vriendje of vriendinnetje
dat niet op de KLJ zit meenemen naar de KLJ-activiteit, want op 19
februari is het vriendjesdag!
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Kalender
05 nov

Zware bierenavond

06 nov

Spaghettidag

04 dec

Sint op de KLJ

11 dec

Schaatsen

18 dec

Laatste KLJ van 2022

12 feb

Eerste KLJ van 2023

19 feb

Vriendjesdag

18 feb

Café KLJ

26 mrt

Afhalen koeken

15-16 apr

Lentebar + Infomoment kamp

14 mei

Laatste activiteit

20-29 jul

Kamp Lippies, Jeties, Rabbits & Delta’s

24-29 jul

Kamp Kajotters & Noenies
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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.kljnieuwrode.be.

Kajotters
Zo 06/11

Spaghettidag, meer info op pagina 4

Zo 13/11

Joepie, we gaan naar het bos! Vergeet je
stapschoenen niet aan te doen!

Zo 20/11

Wij willen voetballen! Vandaag spelen we het grote
WK-spel. Wie verkleed zich het best als rode duivel?

Zo 27/11

Zet je schrap voor een spetterende
filmnamiddag!

Zo 04/12

Zijn jullie dit jaar allemaal braaf geweest? Vandaag
komt de Sint op bezoek!

Zo 11/12

Schaatsen, meer info op pagina 4

Zo 18/12

Kerstfeestje!!

Noenies
Zo 06/11

Spaghettidag, meer info op pagina 4

Zo 13/11

Noenie universalis

Zo 20/11

Boys and girls day

Zo 27/11

Bescherm Mareike

Zo 04/12

Hij komt, hij komt, die goede lieve Sint

Zo 11/12

Schaatsen, meer info op pagina 4

Zo 18/12

Doe een kerstoutfit aan!
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Lippies
Zo 06/11

Spaghettidag, meer info op pagina 4

Zo 13/11

qɐʇʇlǝ oɟ ʇɥǝ sǝxǝs

Zo 20/11

ǝsɔɐdǝooɯ

Zo 27/11

ɔɐuʇns

Zo 04/12

ʞoʞǝu

Zo 11/12

Schaatsen, meer info op pagina 4

Za 17/12

ʞǝɹsʇɟǝǝsʇɾǝ
Deze activiteit gaat door van 19u tot 22u .

Jeties
Zo 06/11

Spaghettidag, meer info op pagina 4

Zo 13/11

和萨姆元帅一起去森林

Zo 20/11

1反对所有

Zo 27/11

森林贸易

Zo 04/12

狂野游戏

Zo 11/12

Schaatsen, meer info op pagina 4

Za 17/12!! !

"#$%&'
Deze activiteit gaat door van 19u tot 22u.
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Rabbits
Zo 06/11

Spaghettidag, meer info op pagina 4

Zo 13/11

Les o les

Zo 20/11

Eet o eet

Zo 27/11

♦♠♥♣

Zo 04/12

Sint o klaas

Zo 11/12

Schaatsen, meer info op pagina 4

Zo 18/12

Wie o wat

Delta’s
Zo 06/11

Spaghettidag, meer info op pagina 4

Zo 13/11

Joppes Birthday Party (meer info volgt!)

Zo 20/11

Wie zoekt, die vindt!

Za 26/11

De leiding heeft honger :)
Deze activiteit gaat door vanaf 16u30.

Zo 04/12

De Sint komt!

Zo 11/12

Schaatsen, meer info op pagina 4

Za 17/12

Doei
Deze activiteit gaat door van 19u30 tot 22u.
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Entertainment
Kleur deze tekening mooi in!
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