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Belangrijke
mededelingen
>> Toneel
Op zondag 11 februari en zaterdag 17 februari is het weer de beurt
aan onze KLJ-acteurs en -actrices om het beste van zichzelf te laten
zien.
We openen onze deuren om 19u00, onze spelers gaan om 20u van start
met het toneelstuk.
Kaarten kan je kopen bij KLJ-leiding voor de prijs van € 5 per stuk, aan
de inkom betaal je € 7. Leden van KLJ Schriek moeten uiteraard niet
betalen.
>> Kerstboomophaling
Zoals elk jaar doen wij ook dit jaar een kerstboomophaling. Dit jaar
zal deze doorgaan op zaterdag 6 januari. Iedereen mag zijn kerstboom
buiten zetten voor 9u, wij zorgen wel dat die verdwijnt. ’s Avonds kan
iedereen komen kijken naar de verbranding van al deze kerstbomen, op
het graspleintje niet ver van het kerkplein.
Alle +16’ers worden om 10 uur aan het oud lokaal verwacht om te
komen helpen. Neem zeker ook werkhandschoenen mee!
>> 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!
>> Sneeuwpret
Als het gesneeuwd heeft is het zeker aangeraden om warme kleren
aan te doen voor je naar de KLJ komt. Je mag dan ook zeker je slee
meenemen!
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Kleurwedstrijd
Breng deze tekening ingekleurd mee naar de KLJ voor 19 februari en
win een mooie prijs! Vorige keer hadden we twee winnaars: Sam en Flo
van de Snorkels, zij mogen op de volgende activiteit een cadeautje
vragen aan hun leiding.

Naam:................................................................................
Groep:...............................................................................
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Koken en Knutselen
Toast met ei hartje
Benodigdheden:
boterham
ei
boter
Bereiding:
Snijd uit een boterham een hart.
Verhit een koekenpan en grill. Verhit in een
koekenpan wat boter en leg de boterham erin.
Breek in het cirkeltje een ei en bak dit tot de onderkant van de boterham krokant
is.Leg je boterham nu onder de gril om de bovenkant bruin te grillen totdat je ei
goed gehard is.Om het geheel af te maken kun je er een beetje verse bieslook of
peterselie overheen strooien.

Pinguin van wc-rol
Benodigdheden:
*printer, *papier, *schaar, *kleurpotloden *wc-rolletje, *lijm
Voorbeeld staat op volgende pagina,
kleur de stukken in en knip ze uit.
Plak eerst het rechthoekige stuk papier dat je gekleurd hebt
rond de wc-rol.
Plak de buik op het lijf. Plak de vleugels aan de zijkanten
van het lijf.
Vouw de voeten op de stippellijn en plak ze aan de voorkant
in de rol.
Vouw het bekje doormidden en lijm alleen het onderste
deel op de Pinguin
Plak de ogen erop en de strik. Je kunt 1 strik kiezen of je
gebruikt beide 1 op het lijf en 1 op het hoofd.
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Grappen en grollen
Een lijk wandelt over het kerkhof met zijn grafzerk bij zich. Verbaasd
vraagt een even dode kennis: "Waarom zeul je je grafsteen toch mee?"
"Ach, zonder identiteitsbewijs kom je tegenwoordig nergens meer!"
Er gaat een vis naar de dokter. ‘Ik zie het al’, zegt die meteen. ‘Uit de
kom!’
Er staat een man op de trein te wachten. ‘Kom daar eens af!’ briest de
conducteur.
Er komt een man bij de dokter. ‘Is vergif dodelijk?’, vraagt hij. ‘Ik denk
het niet’, antwoordt de dokter. ‘Ik heb nog nooit een patiënt horen
klagen daarover.’
Het is oranje en als het regent is het weg. Wat is het?
(de mannen van de gemeente)
De poetsvrouw laat een antieke Chinese vaas vallen. ‘Wat doe je nu?’,
roept de heer des huizes. ’Dat was een vaas uit 1610!’
‘Oef,’ antwoordt de poetsvrouw. ‘Ik dacht dat het een nieuwe was.’
Wat is groen en heeft een gewei?
(een dophertje)
Wie maakt muziek en lust geen vlees?
(Vegi Penxten)
Het schijnt zeer slecht te gaan in de sinaasappel branche. Dat werd
daarnet verteld op een persconferentie.
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Wist je dat…
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We op -16 weekend zijn geweest
Dit naar Herselt was
We hier al een keer op weekend zijn geweest
Het een heel leuk weekend was
Er ook een leuke fuif was op weekend
Dat er weer leuke dansplaatjes waren
We ons allemaal moe gedanst hebben
Iedereen lekker geslapen heeft
Het eten op weekend super lekker was
Dit door de goede kookploeg kwam
Dit Vincent, Gilles en Rebecca waren
De sint ondertussen ook is langs geweest
Alle kinderen van onze KLJ braaf zijn geweest dit jaar
We zijn gaan schaatsen
Dit heel leuk was
Er een paar mensen nog niet konden schaatsen
Hierdoor enkele valpartijen plaatsvonden
Onze kerstbalparty meer volk heeft getrokken dit jaar
Dit kwam omdat het dit jaar niet op kerstavond was
We hiervoor zeer hard hebben gewerkt met de leiding en de +16
Ook de dolle trienen en musketiers ons zeer goed geholpen
hebben
We na de fuif direct hebben opgekuist
Er gelukkig lekkere koffiekoeken waren om ons wakker te houden
Ons kerstfeestje ook weer een succes was
Het eten superlekker was
We dit te danken hadden aan alle lieve mama’s van de leiding
We allemaal een cadeautje kregen
Iedereen dus heel blij naar huis ging
Het kerstfeestje voor de +16 nog iets langer duurde
Het weer zeer gezellig was
Het nieuwe jaar weer is begonnen
Dit hopelijk een even leuk jaar wordt als 2017

Verjaardagen
Januari
02/01 THYS Simon (‘95)
06/01 VERLINDEN Floris (’98),
VAN LOOY Clint (’07),
VAN LOOY Rosie (’07),
POOTEMANS Elien (‘08)
07/01 NYS Elia (’05)
13/01 SCHEERS Celine (’98)
14/01 CRAUWELS Glenn (‘07)
28/01 VAN DEN BOSSCHE Robin (‘08)

Februari
01/02

JANSOONE Ragna (‘09)
03/02 VAN DEN BOSCH Vincent (’95)
08/02 VERMEULEN Elien (’94)
12/02 FRANKEFORT Maxime (’02),
VAN CAMP Robbe (’02)
13/02 DE FEYTER Fien (09)
15/02 VAN OPSTAL Alex (‘07)
17/02 VERMEYLEN Gust (‘10)
18/02 GOOSSENS Siska (‘08),
VRANCKX Floris (‘09)
23/02 RUYMAEKERS Bo (’02)
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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.
Omdat het kan sneeuwen in deze periode, kan het zijn dat een
activiteit verandert naar sneeuwpret. Doe dan zeker warme kleren
aan! Je mag ook een slee meenemen.
>> Snorkels
Januari
4 februari
11 februari
18 februari
25 februari

Geen activiteit (leiding heeft examens)
Film kijken (je mag in pyjama komen)
Lokaal versieren
Koken
Snorkel festijn

>> Bengels
7 januari
14 januari
21 januari
28 januari
4 februari
11 februari
18 februari
25 februari

We trekken naar den bos
Old school spellekes
Balspelen
Ruige bengelspelen
Gad edreekegmo
Stuntmannen (step, skateboard,... meenemen)
De lauf der dingen
We spelen een spel vandaag

>> Jeejeekes
7 januari
14 januari
21 januari
28 januari
4 februari
11 februari
18 februari
25 februari
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Geen activiteit
Geen activiteit
Ruiltocht
Rad van fortuin
Winterpret
Lokaal pimpen
Valentijn
Mini golf (meer info volgt)

>> Kadeekes
7 januari
14 januari
21 januari
28 januari
4 februari
10-11 februari
18 februari
25 februari

Oldschool spellekes
Winter BBQ
Filmke zien
Schattentocht
Go- Cart (je mag zelf fiets, go-cart, step,...
meenemen)
Ene slapen @KLJ (info volgt)
Reisje rond de wereld
We doen is zot

>> Dolle Trienen
7 januari
14 januari
21 januari
28 januari
4 februari
11 februari
18 februari
25 februari

Just Dance
Geen activiteit
In Schriek?
Binnen de minuut
Olympische Winterspelen
Valentijnsactiviteit
Rad van fortuin
Levende Cluedo

>> Musketiers
7 januari
14 januari
21 januari
28 januari
4 februari
11 februari
18 februari
25 februari

11

Levende Cluedo
Serie marathon
Laddercompetitie
Sleeke glijden
Olympische Winterspelen
Pisquiz
Kamp bouwen 1.0
Kamp bouwen 2.0

>> +16
5 januari
12 januari
19 januari
26 januari
2 februari
9 februari
16 februari
23 februari
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zie facebook
zie facebook
zie facebook
zie facebook
Praatcafé
Hockey
Meisjes koken, jongens wassen af (nieuw lokaal)
Swingpaleis

