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Belangrijke
mededelingen
>> Carnavalstoet
Op zaterdag 17 maart is het carnavalstoet. Dit jaar hebben we voor
het thema wintersporten gekozen. Doe dus maar alvast je skipak en
helm aan om samen met al je KLJ vrienden carnaval te vieren op de
kindercarnavalstoet van Schriek! Iedereen wordt verkleed verwacht om
13u15 aan het Oud Lokaal.
Zowel de snorkels, bengels, jeejeekes, kadeekes, dolle trienen,
musketiers en +16 zijn welkom op onze prachtige wagen!
>> Joyvalle flapjes
Joyvalle trakteert dit jaar de jeugdbewegingen weer op lekkere AA
melk voor op kamp. De bedoeling is dat we zoveel mogelijk houten
flapjes die aan de drankbrikken hangen, verzamelen. Daarom zoeken
we ook zoveel mogelijk mensen die met ons mee willen sparen. Knip de
houten flapjes uit en geef ze voor 27 mei aan onze leiding zodat we
deze op tijd kunnen versturen. Per 10 ingezonden houten actieflapjes,
ontvangt de jeugdbeweging een gratis bon voor één liter melk.
Alvast heel hard bedankt!!
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>> Eetdag
Op zondag 29 april organiseren wij voor de tweede keer een eetdag.
Deze zal doorgaan in het nieuw lokaal (in de Ommeweg). Je kan
hiervoor voorverkoop kaarten kopen of aan de kassa betalen.
Op ons menu staat (vvk/adk):
● Koninginnenhapje (€ 12/€ 15)
● Stoofvlees (€ 12/€ 15)
● Koude Schotel (€ 12/€ 15)
● Curryworst (€ 5 adk), 2 curryworsten (€ 8 adk)
Hierbij is brood/frietjes, groenten (behalve bij curryworsten) en saus
inbegrepen.
Op het moment dat er voorverkoop kaarten verkrijgbaar zijn, zullen we
dit op onze Facebook-pagina zetten, dus hou deze zeker in het oog!
Waar is er voorverkoop te verkrijgen? Bij de leiding zelf,
De Broodplank, Optiek Van den Wyngaert, Café Welkom en Café Den
bierpot.
>> KLJ-website en Facebook-pagina
Nog even iedereen eraan herinneren om onze Facebook-pagina te liken
en ook onze website in het oog te houden (www.kljschriek.be), omdat
daar ook steeds de laatste nieuwtjes en wijzigingen op verschijnen.
’t Papierke is ook nog steeds te bekijken via de website!
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>> -16 reis
Op zondag 15 april is het weer tijd voor onze -16 reis. Dit jaar trekken
we met z’n alle naar Walibi! Er zal later worden meegedeeld om hoe
laat we afspreken en waar. De kostprijs bedraagt €20 per deelnemer en
dient bij het vertrek betaald te worden. Gelieve ook een lunchpakket
en/of wat centjes mee te nemen. Inschrijven voor deze onvergetelijke
dag kan via onderstaand strookje. De inschrijvingen moeten afgegeven
worden aan de leiding ten laatste op 25 maart. Wie te laat is kan
spijtig genoeg niet meer mee!
Inschrijvingsblad -16 reis Walibi op 15 april 2018. Af te geven ten
laatste 25 maart.
Naam:
Groep:
Naam:
Groep:
Naam:
Groep:
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Eetdag
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Kleurwedstrijd
Breng deze tekening ingekleurd mee naar de KLJ ten laatste 15 april en
win een mooie prijs!

Naam:................................................................................
Groep:...............................................................................
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Spelletjes
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Grappen en grollen
De moeder van Jantje zet een bord soep voor hem op tafel en roept
Jantje dat hij moet eten. Ze zegt: “Ik heb het tafelkleed net gewassen,
dus maak het niet vies!
Als je knoeit houd ik per vlek twee euro op je zakgeld in.” Vervolgens
gaat ze de keuken weer in.
Als ze terugkomt, ziet ze jantje met zijn lepel soep uitsmeren over het
laken. Ze is woedend en schreeuwt naar Jantje: “Wat ben je aan het
doen!?”
Jantje zegt: “Ik maak van drie vlekken één vlek, dan ben ik minder
zakgeld kwijt.”
Hoe ver kun je een tunnel inlopen?
Tot de helft want daarna loop je er weer uit.
Wat kun je wel serveren, maar niet eten?
Een tennisbal.
Waarom vliegt een heks op een bezem?
Omdat een stofzuiger te zwaar is.
Tijdens de aardrijkskundeles vraagt de juf in welke streken er nog
menseneters zijn. Keesje staat op en zegt “Aan de Belgische kust,
juffrouw”.
De juf is verbijsterd en vraagt hoe Keesje daar bij komt.. “Het staat in
ons aardrijkskundeboek, juffrouw” zegt Keesje.
“Er staat letterlijk dat de bewoners daar leven van de toeristen!”.
Wat waren de laatste woorden van Kapitein iglo?
“Help! Ik geloof dat ik in een vis-stick!”
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Wist je dat…
·

het leuke KLJ jaar nu wel goed in gang is geschoten

·

Nieuwjaar 56 dagen achter de rug is

·

we al onze goede voornemens al lang vergeten zijn

·

ondertussen de kerstvakantie jammer genoeg ook gepasseerd is

·

in het begin van de kerstvakantie het onze kerstbalparty was

·

deze op 23 december viel

·

er heel veel volk was

·

we ons weer goed geamuseerd hebben

·

we enkele dagen later allemaal samen waren op een tof kerstfeestje

·

er heel lekker eten aanwezig was

·

we dit te danken hebben aan de mama’s van de leiding die voor ons kwamen koken

·

de pakjes verdeeld werden door de stoelendans te doen

·

iedereen weer heel blij was met het cadeautje die ze gekregen hadden

·

ook de kerstboomverbranding plaatsgevonden heeft

·

deze kerstbomen door een toffe KLJ ploeg opgehaald zijn

·

het toneel al geweest is

·

dit weer heel grappig was

·

we heel de toneel crew graag bedanken

·

het binnenkort weer de carnavalstoet van Schriek is
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·

deze op 17 maart zal zijn

·

we hopen dat er veel leden mee in de stoet lopen

·

ons thema winterspelen is

·

de -16 reis dit jaar 15 april gaat zijn

·

we dit jaar met z’n allen naar Walibi gaan!!!

·

we hopen dat iedereen meegaat

·

deze uitstap altijd fantastisch is

·

we voor de tweede keer een eetdag gaan organiseren

·

jullie allemaal op 29 april mogen komen smullen

·

dit een dagje vroeger is dan vorig jaar

·

er heel veel lekker eten zal zijn

·

maar vooral ook veel sfeer zal zijn

·

we hopen op goed weer

·

er nog veel zondagen komen dat we allemaal het zwijn kunnen uithangen

·

we in de zomer op kamp gaan

·

dit elk jaar van 14-21 juli is

·

je deze datum toch zeker al vrij moet houden

·

de leiding nog wel langs komt

·

jij een top KLJ’er bent!
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Verjaardagen
Maart
01/03 VAN DEN BOSCH Gitte (‘08)
04/03 JANSSENS Emma (’99),
VAN DER STEEN Lore (’10)
07/03 WITVROUWEN Ferre (’04)
10/03 VANSTEENKISTE Hannah (’08)
12/03 DE LAUW Kenji (’04)
13/03 WITVROUWEN Marit (‘08)
14/03 KEMPENAERS Stef (‘10)
17/03 DE LAUW Yarni (‘08)
18/03 VERLINDEN Rune (‘05)
20/03 WOUTERS Jasper (‘95)
21/03 VAN PEER Stijn (‘00)
30/03 DIERICKX Mathieu (‘11)

April
03/04 VANCRAENENBROECK Louise (‘09)
05/04 DE LAUW Gianni (‘01)
07/04 LEYS William (’08)
JANSSENS Nore (‘10)
08/04 VERSTREKEN Erika (‘06)
15/04 THIJS Inne (‘09)
VANCRAENENBROECK Elise (‘10)
17/04 VERHAERT Maurane (‘98)
20/04 CUYPERS Amber (‘10)
21/04 WOUTERS Wannes (’04)
28/04 VERHAERT Gilles (’95)
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Activiteiten
De activiteiten van de –16 gaan door op zondag van 14u tot 17u in het
nieuwe lokaal, tenzij anders vermeld.
De activiteiten van de +16 gaan door op vrijdag vanaf 20u in het oude
lokaal, tenzij anders vermeld.
>> Snorkels
4 maart
11 maart
17 maart
18 maart
25 maart
1 april
8 april
15 april
22 april
29 april

Massaspelen
Geen activiteit
Carnavalstoet Schriek (zie p.3)
Omgekeerde dag
Laat eens zien hoe stoer jij bent
Geen activiteit
Tocht naar het onbekende
- 16 reis (zie p.5)
Geen activiteit
Geen activiteit (Eetdag zie p.4)

>> Bengels
4 maart
11 maart
17 maart
18 maart
25 maart
1 april
8 april
15 april
22 april
29 april

Massaspelen
Geen activiteit
Carnavalstoet Schriek (zie p.3)
BOM ontmanteling
Highlandgames
Geen activiteit
Links rechts rechtdoor
-16 reis (zie p.5)
Geen activiteit
Geen activiteit (Eetdag zie p.4)
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>> Jeejeekes
4 maart
11 maart
17 maart
18 maart
25 maart
1 april
8 april
15 april
22 april
29 april

Massaspelen
Geen activiteit
Carnavalstoet Schriek (zie p.3)
Tafelspelen
Miss in de modder (laarzen, vuile kleren,
douchegerief)
Geen activiteit
Paasactiviteit
-16 reis (zie p.5)
Geen activiteit
Geen activiteit (Eetdag zie p.4)

>> Kadeekes
4 maart
11 maart
17 maart
18 maart
25 maart
1 april
8 april
15 april
22 april
29 april

Geen activiteit
Geen activiteit
Carnavalstoet Schriek (zie p.3)
Olympische spelen
Café sporten
Geen activiteit
Bekentocht (laarzen, vuile kleren, douchegerief)
-16 reis (zie p.5)
Geen activiteit
Geen activiteit (Eetdag zie p.4)

>> Dolle Trienen
4 maart
11 maart
17 maart
18 maart
25 maart
1 april
8 april
15 april
22 april
29 april
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Gewest activiteit (met fiets komen)
Geen activiteit
Carnavalstoet Schriek (zie p.3)
Pret met Gitte
Ken je leiding
Geen activiteit
Pisquiz
-16 reis (zie p.5)
Geen activiteit
Geen activiteit (Eetdag zie p.4)

>> Musketiers
4 maart
11 maart
17 maart
18 maart
25 maart
1 april
8 april
15 april
22 april
29 april

Gewest activiteit (met fiets komen)
Geen activiteit
Carnavalstoet Schriek (zie p.3)
Bosspel
Old school spellekes
Geen activiteit
Bekentocht (laarzen, vuile kleren, douchegerief)
-16 reis (zie p.5)
Geen activiteit
Geen activiteit (Eetdag zie p.4)

>> +16
2 maart
16 maart
23 maart
30 maart
6 april
13 april
27 april
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Quiz ware eendracht
Battle of the best
Verrassingsactiviteit
Kaas & wijnavond
Bosspel
Dropping
Levende Cluedo

