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Belangrijke informatie
Welkom!
Liefste leden en ouders,
Ondertussen zijn we al november en is het weer tijd voor een
nieuwe Kakeljee. We zijn het jaar goed gestart en ook deze
maanden hebben we leuke activiteiten voor jullie gepland.
Welke activiteiten dit precies zijn, lees je op de volgende
pagina’s van deze Kakeljee.
We willen ook even vermelden dat we heel fier zijn dat jullie
ook dit jaar talrijk aanwezig zijn. De leiding kijkt na deze goede
start uit naar de rest van het jaar en hopen jullie te blijven zien
de komende activiteiten. Wij hebben er alvast zin in!

Spaghettidag
Op zondag 18 november zijn jullie weer allemaal welkom op
onze spaghettidag. Jullie kunnen komen proeven van onze
lekkere zelfgemaakte spaghetti (een grote spaghetti voor €12
en een kleine spaghetti voor €9) maar ook van onze koude
schotels en lekkere dessertjes.
Voor onze heerlijke spaghetti moet je tussen 11u30 en 20u in
’t Buurthuis zijn. (Dorp 5, 3221 Nieuwrode)
PS: breng al je vrienden, familie en buren mee ☺

Zwarebierenavond
Op zaterdagavond 17 november zetten we het weekend van
de spaghettidag goed in! Je kan komen proeven van vele
verschillende en vooral lekkere bieren op de zwarebierenavond!
Iedereen is welkom vanaf 20u in ’t Buurthuis (Dorp 5, 3221
Nieuwrode). Op de Facebook-pagina van KLJ Nieuwrode kom je
te weten welke bieren er allemaal te proeven zijn!
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Schaatsen
Op 9 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 en
moeten daar om 16.30u ook terug worden opgehaald.
(Kasteelstraat 85, Heist-op-den-berg).
Als je er niet zou geraken, stuur dan een mailtje
(byrthevoortmans@gmail.com) en dan zoeken wij een carpool
voor jou.
Meebrengen: handschoenen, dikke sokken
en €2.

KLJ Nieuwrode bestaat 15 jaar!
Hiep hiep hoera! Onze KLJ bestaat dit jaar 15 jaar! Daarom
vieren wij op zaterdag 27 april het 15-jarig jubileum van KLJ
Nieuwrode! Het belooft een groot feest te worden met alles
erop en eraan! Hou dus alvast deze datum zeker vrij in jullie
agenda. Meer info zien jullie de komende maanden wel
verschijnen!

Koekenverkoop
Ook al is het nog niet voor direct, we willen toch al graag
aankondigen dat wij ook dit KLJ-werkjaar onze koekenverkoop
zullen organiseren. Bestellen kan op de KLJ vóór, tijdens of na
de wekelijkse activiteiten vanaf de eerste KLJ na de winterstop
in februari. De link om online te bestellen zal rond eind januari
op onze site verschijnen. De bestellingen kunnen geplaatst
worden tot 17 februari 2019 en het afhaalmoment is voorzien
op 3 maart van 13u30 tot 17u30.
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Belangrijke datums
Datum
Zaterdag 17/11

Zwarebierenavond vanaf 20u

Zondag 18/11

Spaghettidag van 11u30 tot 20u

Vrijdag 30/11

Café KLJ

Zondag 2/12

Sinterklaas komt op bezoek

Zondag 9/12

Schaatsen met heel de KLJ

Zondag 16/12

Laatste KLJ van 2018

Zondag 3/02

Eerste KLJ van 2019 + vriendjesdag

Vrijdag 8/02

Café KLJ

Vrijdag 1/03

Café KLJ

Zondag 3/03

Vrijdag 5/04

Koeken afhalen van de koekenverkoop
Geen KLJ, want de leiding bereidt dit weekend het
kamp voor
Café KLJ

Zaterdag 27/04

Jubileumfeest: de KLJ van Nieuwrode bestaat 15 jaar!

Zondag 19/05

Laatste KLJ van het jaar

20/07 – 29/07

Kamp voor Lippies, Jeties, Rabbits & Delta’s

24/07 – 29/07

Kamp voor Kajotters en Noenies

Zondag 10/03
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Maandprogramma’s
Kajotters
Zo 04-11

Groenten zijn gezond, eet je buikje maar lekker
rond!
Als je wil mag je een gezelschapsspelletje
meebrengen.

Zo 11-11

Weet jij alles over ons kleine landje?

Zo 18-11

Vandaag is het geen KLJ maar jullie kunnen wel
komen proeven van de lekkerste spaghetti van
de hele wereld! Vanaf 11u30 tot 20u in het
Buurthuis.

Zo 25-11

Wedden dat je iets wint vandaag?

Zo 02-12

Wie klopt daar op de deur? Een man met een
rode mantel en een wit paard!

Zo 09-12

We gaan schaatsen met heel de KLJ!
Deze activiteit gaat door van 14u tot 16u30.
(Kasteelstraat 85, Heist-op-den-berg) Kan je er
zelf niet geraken? Stuur dan een mailtje naar
(byrthevoortmans@gmail.com) en wij helpen je
verder.
Meebrengen: handschoenen, dikke sokken
en €2

Zo 16-12

Ho Ho Ho! Bingoo!
Neem een cadeautje mee van max €3
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Noenies
Zo 04-11

Harken, harken, harken… vandaag mag je je
(voor één keer) gedragen als een varken!

Zo 11-11

Soldaat, soldaat, soldaat… hou je vandaag
paraat!
Kom verkleed als soldaat!

Zo 18-11

Lach, lach, lach… kom lekker naar onze
spaghettidag!
Vandaag is het geen KLJ maar jullie kunnen wel
komen proeven van de lekkerste spaghetti van
de hele wereld! Vanaf 11u30 tot 20u in het
Buurthuis.

Zo 25-11

Adder, adder, adder… klim omhoog op de
ladder!

Zo 02-12

Hint, hint, hint… vandaag komt jouw grootste
vriend!

Zo 09-12

Eide, eide, eide… vandaag gaan we glijden!
We gaan schaatsen met heel de KLJ!
Deze activiteit gaat door van 14u tot 16u30.
(Kasteelstraat 85, Heist-op-den-berg) Kan je er
zelf niet geraken? Stuur dan een mailtje naar
(byrthevoortmans@gmail.com) en wij helpen je
verder.
Meebrengen: handschoenen dikke sokken
en €2

Zo 16-12

Ibbeke, ibbeke, ibbeke… Jezus ligt in’t kribbeke!
Jullie mogen allemaal een (ingepakt) cadeautje
meenemen van maximaal €2
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Lippies
Zo 04-11

Neem vandaag je hersenen zeker mee, want je
gaat ze ongetwijfeld nodig hebben!

Zo 11-11

Is jouw leger het sterkst?

Zo 18-11

Vandaag is het geen KLJ maar jullie kunnen wel
komen proeven van de lekkerste spaghetti van
de hele wereld! Vanaf 11u30 tot 20u in het
Buurthuis.

Zo 25-11

Een snijplankje en mesje meenemen, rara wat
zouden we vandaag doen?

Zo 02-12

Hij is oud, heeft een mijter en een lange baard,
wie zou dat zijn?

Zo 09-12

We gaan schaatsen met heel de KLJ!
Deze activiteit gaat door van 14u tot 16u30.
(Kasteelstraat 85, Heist-op-den-berg) Kan je er
zelf niet geraken? Stuur dan een mailtje naar
(byrthevoortmans@gmail.com) en wij helpen je
verder.
Meebrengen: handschoenen dikke sokken
en €2

Za 15-12

Het is weer zover: KERSTFEESTJE!
Neem een cadeautje mee van ongeveer €3
Deze activiteit gaat door van 19u00 tot 21u30
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Jeties
Zo 04-11

Good players inspire themselves, great players
inspire others - Jetieteam

Zo 11-11

The purpose of war is to achieve peace - Pable
Escobar
Neem een witte t-shirt mee.

Zo 18-11

Vandaag is het geen KLJ maar jullie kunnen wel
komen proeven van de lekkerste spaghetti van
de hele wereld! Vanaf 11u30 tot 20u in het
Buurthuis.

Zo 25-11

You must spend money to make money. - Titus
Maccius Plautus

Zo 02-12

Only two things are infinite, the universe and
human stupidity, and I'm not sure about the
former. - Albert Einstein

Zo 09-12

We gaan schaatsen met heel de KLJ!
Deze activiteit gaat door van 14u tot 16u30.
(Kasteelstraat 85, Heist-op-den-berg) Kan je er
zelf niet geraken? Stuur dan een mailtje naar
(byrthevoortmans@gmail.com) en wij helpen je
verder.
Meebrengen: handschoenen, dikke sokken
en €2

Za 15-12

HoHoHo! - Santa Clause
Neem een cadeautje mee van maximum €3
Deze activiteit gaat door van 19u00 tot 21u30.
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Rabbits
Zo 04-11

Winstgevende activiteit
“Rise and rise again until lambs become lions”Robin Hood

Zo 11-11

Fred: “Super jump! Gravity crush! Falling hard!”

Zo 18-11

Vandaag is het geen KLJ maar jullie kunnen wel
komen proeven van de lekkerste spaghetti van de
hele wereld! Vanaf 11u30 tot 20u in het Buurthuis.

Zo 25-11

Colette: “No! You waste energy and time! You think
cooking is a cute job, eh? Like Mommy in the
kitchen? Well, Mommy never had to face the dinner
rush when the orders come flooding in, and every
dish is different and none are simple, and all of the
different cooking times, but must arrive at the
customer's table at exactly the same time, hot and
perfect! Every second counts, you CANNOT be
MOMMY!”

Zo 02-12

“My idea of relaxation is not lying down by a beach.
I have to move around, do stuff. Though I'm a
massive quiz show person.” - Daniel Radcliffe

Zo 09-12

“I don’t care what they’re going to say. Let the
storm rage on. The cold never bothered me
anyway.” – Elsa
We gaan schaatsen met heel de KLJ!
Deze activiteit gaat door van 14u tot 16u30.
(Kasteelstraat 85, Heist-op-den-berg) Kan je er zelf
niet geraken? Stuur dan een mailtje naar
(byrthevoortmans@gmail.com) en wij helpen je
verder.
Meebrengen: handschoenen, dikke sokken en
€2

Za 15-12

“Christmas will always be as long as we stand heart
to heart and hand in hand.” - Dr. Seuss
Deze activiteit gaat door van 19u00 tot 21u30
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Delta’s
Zo 04-11

D

Za 10-11

E
De uren worden nog meegedeeld

Zo 18-11

L
Vandaag is het geen KLJ maar jullie kunnen wel
komen proeven van de lekkerste spaghetti van
de hele wereld! Vanaf 11u30 tot 20u in het
Buurthuis.

Za 24-11

T
De uren worden nog meegedeeld

Zo 02-12

A

Zo 09-12

‘
We gaan schaatsen met heel de KLJ!
Deze activiteit gaat door van 14u tot 16u30.
(Kasteelstraat 85, Heist-op-den-berg) Kan je er
zelf niet geraken? Stuur dan een mailtje naar
(byrthevoortmans@gmail.com) en wij helpen je
verder.
Meebrengen: handschoenen, dikke sokken
en €2

Za 15-12

S
De uren worden nog meegedeeld maar neem
allemaal een cadeautje mee van ongeveer €2!
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Lachen maar!
Twee onderbroeken liggen samen in de wasmand. Zegt de ene
tegen de andere ‘Ben je op reis geweest? Je ziet er zo bruin
uit.’
Hoe kan je zien dat een dom blondje aan de computer heeft
gezeten? Er hangt tip-ex op het scherm.
Twee Hollanders wandelen langs weerszijden van een rivier.
Roept de ene naar de ander: ‘Hoe geraak ik aan de overkant?’,
waarop de andere antwoordt: ‘Daar ben je al!’.
Een mooie vrouw staat onder de douche zichzelf te wassen tot
plots de deurbel gaat. Ze kijkt door het raam en ziet dat het
haar blinde buurman Jos is. Ze besluit dan maar in haar blootje
de deur te gaan open doen. ‘Hallo Jos, alles goed?’, vraagt ze.
‘Uitstekend’, antwoordt Jos, ‘Ik kan sinds vanmorgen terug
zien!’
Twee zakken cement staan wat te praten als het plots begint te
regenen. ‘Oh nee, regen!’ panikeert de ene. ‘Ah, dat is niet
erg,’ zegt de andere, ‘daar word je hard van …!’
Een dom blondje hoort op de radio een waarschuwing dat er
een spookrijder gesignaleerd is. "Een spookrijder?!" roept ze
verbaasd uit, "niet één maar minstens 100!"
Twee slakken zitten gezellig op het strand als ze plots een
naaktslak zien voorbijkomen. Roept die ene slak: ‘Wegwezen,
het is hier een naaktstrand!’
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