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Den Belleman

kljtielen.weebly.com

Nummer: 548
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Kalender januari

Januari
8/1
10/1
15/1
22/1
24/1
29/1
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+16 Activiteit
-10 & -12
-16 Jongens
-16 Meisjes
-10 & -12
+16 Activiteit

5/2
7/2
12/2
14/2
19/2
21/2
26/2

-16 Jongens
-10 & -12
-16 Meisjes
Valentijnsontbijt
+16 Activiteit
-10 & -12
-16 Jongens

Kalender februari

Februari

3

Inleiding

Liefste KLJ’er
We wensen jou iets goeds,
iets lekkers
Iets geks iets,
iets gekkers
Iets aardigs,
iets liefs
Maar hoe dan ook,
iets positiefs!
Je kleine kapoen, het Bellemanteam
1 januari 2021, Tielen

!!INSCHRIJVINGSFORMULIER
VALENTIJNSONTBIJT 14/02/2021 OP DE
WEBSITE!!

4

+16 Activiteit

WELKOM 2005

Op 8 januari gaan we kennis maken met de nieuwe leden van de +16.

Iedereen welkom vanaf 19:30 in het klj lokaal.

Vergeet ook allemaal je klj sjaaltje niet!
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-10 Activiteit

Hoi hoi!!
We hopen dat jullie 2020 toch nog
op een leuke manier hebt geëindigd.
We zullen 2021 goed inzetten
met onze activiteit .
Wij kunnen alvast niet wachten om onze
eerste activiteit van het nieuwe jaar te doen.

Plaats: klj lokaal
Wanneer: 10/1
Waduur: 10 uur
Ps: vergeet jullie klj sjaaltje niet
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We maken er samen een spetterend jaar van!
We gaan alvast goed van start op zondag10
januari. We doen dit dan natuurlijk ook op
een veilige manier. Jij komt toch ook?

Waar? KLJ lokaal
Wanneer? 10 januari 2021
Waduur? 14.00 uur
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--12 Activiteit

-

Hey hey, Hier zijn we weer en helemaal klaar
voor een nieuw jaar! 2020 was een jaar met
veel minder KLJ… Eindelijk 2021!

Woordzoeker
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-

Ik ben geboren op: 5/8/2007
Mijn hobby's zijn: KLJ, dansen en zingen
Mijn favoriete zanger/zangeres is: Dean Lewis
Mijn lievelingsliedje is: Always Remember Us This Way
Mijn lievelingseten is: spaghetti
Mijn lievelingsdier is: koala
Mijn lievelingskleur is: zwart
Ik heb een hekel aan: vroeg opstaan
Mijn status is: single
Hier ben ik goed in: dansen
Wat mensen nog niet van mij wisten is: ik speel alto
Mijn leukste KLJ herinnering is: -16 Meisjeskamp 2020
De leukste leiding is: Bo
Ik zit bij (-10/-12/-16m/-16j/+16): -16 Meisjes
Met deze KLJ-er zou ik wel eens op een onbewoond eiland
willen zitten: Emma Smol
- Dit is mijn favoriete KLJ-spelletje of KLJ-activiteit: kip rugby
- Met deze celebrity zou ik wel eens een babbeltje willen
doen: Charli D’Amilio
- Dit wil ik later graag worden: een eigen bedrijf oprichten
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KLJ-er van de maand

Onze KLJ’er van de maand is Marie De Bal!!

-16 Jongens

!Boodschapvan
van algemeen
nut!nut!
!Boodschap
algemeen

Robbe Van Ranst
Robbe Van Ranst is de laatste maanden druk bezig
geweest met het vaccin. Achter de schermen heeft de 16 jongens leiding hem hierbij geholpen. Maar we zitten
met een probleem!
Robbe werd ontvoerd door een verrader uit het team!
Kom op 15/01/2021 naar de activiteit om samen met
ons het nieuwe jaar goed in te zetten door Robbe terug
te vinden en de verrader te straffen.
Tip: Maasmechelen, Meerssen en Sittard-Geleen
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Jammer genoeg zitten de feestdagen er weer op!
Maaaar niet getreurd, jullie kunnen allemaal
komen verder feesten op een super leuke
activiteit!!!

-16 Meisjes

Dag lieve -16 meisjes,

Waar? Klj lokaal
Wanneer? 19u

PS: VERGEET JE SJAALTJE NIET
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Zoek de verschillen
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Beantwoord deze vraagjes en dan kom je er
snel achter!
Ultieme vakantiebestemming:

Welke leiding ben jij?

Welke leiding ben
jij?

a) Groen
b) Blauw
c) Groen

a) Tenerife
b) Tanzania
c) Op safari in Afrika

Lievelingskleur:

a) Expeditie Robinson
b) La Casa de Papel
c) FC De Kampioenen

Favoriete serie / programma:
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Welke leiding ben jij?

Welke leiding ben
ik nu?
Awel, dat vind je hier;

Als je het vaakste A hebt
geantwoord dan ben jij Aranka!

Als je het vaakste B hebt
geantwoord dan ben jij Nina!
Als je het vaakst C hebt
geantwoord dan ben jij de
mystery leiding van de -16
Meisjes!
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Hopelijk hebben jullie in de vakantie genoeg tijd gehad om uit te rusten.
Want…
in 2021 vliegen we er weer in met een mega super vet coole giga plezante
superfantastische activiteit. Ben je al benieuwd wat we zullen doen?
Kom dan zeker op 24 januari naar het KLJ-lokaal om 10 uur.
Hopelijk tot dan!
xxx de leiding

-10 Activiteit

Beste jongens en meisjes van de -10

Waar: KLJ-lokaal
Wanneer: 24 januari 2021
Meebrengen: KLJ-sjaaltje

15

-12 Activiteit

Dag liefste leden!
Op 24 januari is het weer tijd voor een super leuke KLJ
activiteit!
Om 14 uur wacht de leiding jullie op aan het lokaal,
hopelijk komen jullie weer allemaal.
Doe zeker allemaal warme kleren aan want we zullen
zeker naar buiten gaan!
Tot dan!!!

16

+16 Activiteit

Hey hoi,

Alle info voor onze secret corona party-activiteit
staat verborgen in deze rebus. Zeker zoeken! Het
is de moeite waard.
Succes met puzzelen!
xxxx – de leiding
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Jarigen
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Een dikke proficiat aan alle jarigen van januari!!!
Axel Sandelé
Celeste Vanlommel
Dina Van Loon
Elise Florus
Ella Van Hemel
Elle Embrechts
Fien Campforts
Fien Hermans
Fleur Keuppens
Florien Francken
Jochen Bubbe
Jolien Driesen
Joppe Auwers
Joppe Trappeniers
Joram Van Ossel
Lara Garitte
Liese Blockx
Liesel Mazijn
Lise Van Gorp
Lotte Van De Plas
Manou Mazijn
Menno Eelen
Mil Baeyens
Nore Proost
Robbe Van Lander
Robin Thys
Rune Thys
Sepp Cools
Stein Van Gilsen

26/01/2011
6/01/2011
14/01/2008
25/01/2006
6/01/2009
27/01/2011
13/01/2009
22/01/2000
18/01/1995
7/01/2003
30/01/2001
21/01/1996
13/01/1997
9/01/2001
31/01/2005
30/01/2005
29/01/2012
26/01/1998
30/01/1996
6/01/2007
26/01/1998
29/01/1996
5/01/2010
21/01/2006
16/01/2001
27/01/1992
7/01/2004
10/01/2009
22/01/2001

