
KLJ-SCHRIEK P409492
2 maandelijks: november-december 2022
Afgiftekantoor: 2220 Heist-op-den-berg 1

Afzendadres: Rune Verlinden, Lauwrijkstraat 6 - 2223 Schriek



Inhoudstafel
Belangrijke mededelingen 2

-16 weekend 5

Spelletjes 6

Invulverhaal 8

Ken je leiding 9

Grappen en grollen 11

Wist je dat… 12

Activiteiten 14

1



Belangrijke
mededelingen

Geen activiteit

In de maand december en januari zullen er verschillende
groepen minder activiteiten hebben door de examens van de
leiding. Als het kan, wordt er voor vervangleiding gezorgd. Je
komt op de laatste pagina’s van dit boekje te weten wanneer
je wel/geen activiteit hebt.

-16 weekend

Het -16 weekend zal dit jaar doorgaan van vrij 18
november tot zo 20 november. De kostprijs is €25 en
inschrijven kan nog steeds via de website
https://app.onzevereniging.be/ tot 6 november. Brengen en
terug ophalen doen de ouders zelf. Dit jaar gaan we op
weekend naar Wiekevorst. Hopelijk tot dan!

Kerstfeestje

De leden die al langer in de KLJ zitten, herinneren zich
waarschijnlijk wel ons jaarlijks kerstfeestje. Dit jaar is
het terug van dat! Dit zal doorgaan op 27 december in
het nieuw lokaal. Iedereen is van harte welkom om 19u.
Om er nog een leuker feestje van te maken, vragen we aan
iedereen om een leuk cadeautje mee te nemen.  Dit hoeft niet
groot te zijn (± €5), maar zo gaat iedereen gelukkig naar huis
met een nieuw cadeautje. Het kerstfeest zal gedaan zijn rond
22u voor de –16. Onze +16’ers feesten nog wat langer.
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Graag hadden we op voorhand geweten of jullie er zullen zijn
of niet, zodat iedereen zeker zijn buikje rond kan smullen, er
wordt immers eten voorzien voor iedereen. De kostprijs
bedraagt €4 per persoon, en deze betaal je als je toekomt op
het kerstfeestje zelf.

Kerstbalparty

Onze jaarlijkse Kerstbalparty zal dit jaar doorgaan op vrijdag
23 december! Alle +16’ers, Dolle trienen en musketiers zijn
uitgenodigd om te komen helpen opbouwen. Meer info over
waar en wanneer vind je tijdig op Facebook of via de leiding.

Jarig?

Elk KLJ-lid krijgt 1x in het KLJ-jaar een cadeautje van
ons voor hun verjaardag! Wanneer iemand jarig is,
mag die één gratis drankje en één gratis chips!
Vergeet het dus zeker niet tegen de leiding te zeggen
als je jarig bent geweest!

Sociale media

Wij zitten ook al een tijdje op Instagram en Facebook! Hierop
komen af en toe updates op of leuke foto’s van onze
activiteiten. Ook op onze website komen soms updates en kan
je ook altijd ‘t papierke vinden! Check deze dus ook zeker!
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Schaatsen
13 november gaan we nog eens schaatsen met de KLJ!
Vergeet hiervoor zeker geen handschoenen en warme kleren
aan te doen!
De Dolle trienen en Musketiers gaan met de fiets naar de
schaatsbaan. We verwachten hen daarom al om 13:20 aan
het lokaal.
De -12 wordt om 13:30 verwacht aan het lokaal.
Voor het vervoer naar de schaatsbaan doen we een warme
oproep aan alle ouders: indien het mogelijk is om enkele
kinderen mee te brengen en/of halen, zou dit voor ons een
ENORME hulp zijn om de leden te kunnen verplaatsen!
(We zouden vertrekken rond 13:30 en de kinderen mogen
schaatsen tot 16:30). Geef hiervoor graag een seintje aan de
leiding!
Elk lid dat mee gaat, betaalt bij aankomst 4 euro.
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-16 weekend
Het is weer zover, we vertrekken weer bijna op -16 weekend.
Dit jaar zal het weekend doorgaan op 18-19-20 november.

Het adres van onze verblijfplaats is KLJ Wiekevorst: Dalstraat
22, 2220 Heist-op-den-Berg. Iedereen wordt op vrijdag 18
november ter plaatse verwacht om 20:00. Op zondag 20
november kan iedereen terug opgehaald worden om 11:00.

Wel vragen wij in te schrijven via https://app.onzevereniging.be
ten laatste op zondag 6 november, zo weten
we hoeveel eten we moeten voorzien en
dergelijke.
Wanneer u zich inlogt op uw account, zal u
op het dashboard de inschrijving voor het -16
weekend vinden.

De kostprijs bedraagt € 25. Dit dient betaald
te worden op de weekendplaats zelf.

Inschrijven is verplicht om mee te kunnen!!!

Kostbare spullen hebben we niet nodig op
weekend en laat je dus best thuis!

Wat moet je meenemen?
♦ Luchtmatras of veldbed
♦ Slaapzak of lakens
♦ Slaapkledij
♦ Voldoende ondergoed, sokken of kousen
♦ Shorts, hemden, T-shirts, warme trui en lange broek
♦ Waterdichte anorak of regenjas
♦ Washandje en handdoek
♦ Zeep in doosje, kam, tandenborstel, tandpasta, bekertje
♦ Stevige schoenen
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Spelletjes
Maak een puzzel!!

(voor extra stevigheid kun je de puzzel op karton plakken of plastificeren)
1. Teken een tekening op de puzzelstukjes.
2. Knip de puzzelstukjes één voor één uit.
3. Probeer de puzzel te maken.
4. KLAAR!!
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Ontwerp een nieuwe baard voor Sinterklaas!
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Invulverhaal
vul een gevraagde woord op de stippellijn, zodat je op het einde een leuk

verhaal hebt.

Na een week wachten is het eindelijk terug zondag, de leukste
dag van de week! Het is dan KLJ, als activiteit hebben we
……………….………….(favo activiteit). Ik trek mijn rode KLJ T-shirt aan, mijn
blauwe trui en mijn kei coole …………………………..….. (kledingstuk). Ik eet
nog snel een boterham met ………………………………. (beleg) en vertrek
naar de KLJ met de ………………………….……. (voertuig).

Op de KLJ ga ik snel naar het ……………………….….. (jouw groep)-lokaal en
zie daar ………………………………………………………………….……………………..…….. (al je KLJ

vrienden) zitten. We gaan op de berg spelen totdat onze leiding
ons roept om te beginnen met de activiteit.

Na veel lopen en zot doen, ben ik wel een beetje moe geworden.
Het is gelukkig tijd voor een pauze. Aan de tuinhuis sta ik te
wachten wanneer ik een snackje kan kiezen. Meestal kies ik
………………….…. (favo chipssmaak) en …………………………. (favo drankje).

Na mijn snackje ga ik met ……………………………………. (je KLJ vriend(in)) nog
…………………………………………….. (leuk spelletje) spelen. ……………………………………………
(jouw leiding) roept nog voor een laatste spelletje om dan weer naar
huis te gaan. We hebben gekozen voor …………………………………………….
(spelletje dat je veel speelt op de KLJ).

Als de klok 17u slaat mogen we naar huis gaan. Druk vertel je je
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(coolste avontuur wat je hebt gedaan op de KLJ) aan je mama en papa. Nog een
avondje om na te genieten van de leuke activiteit ga je
lekkere………………………………….. (favo eten) eten. Daarna in bed om de
volgende dag naar school te gaan.
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Ken je leiding
Naam: Matteo Nys
Bijnaam: /
Leiding van: Kadeekes
Adres: Bredestraat 59
Geboortedatum: 9 september 2006
Haarkleur: bruin
Kleur ogen: bruin
Functies in de KLJ: Parochieraad, tuinverantwoordelijke en
tuinhuisverantwoordelijke
Aantal jaren lid van de KLJ: 8 jaar
Aantal jaren leiding: 1 jaar
Wat was je favoriete kamp en waarom: oma’s en opa’s, omdat ik van
bejaarde mensen hou.
Hoe omschrijf je KLJ-Schriek: een grote familie
Op welke plek buiten België zou je een jaar willen wonen: New York
Wat is je slechtste eigenschap: ik ben heel vergeetachtig!
Waar geef je het meeste geld aan uit: aan eten
Wat zou je graag beter kunnen: frans
Studies/werk: ik doe de richting elektromechanische technieken en ik werk
in pizzaria de fausto
Zit je op kot: neen ik woon thuis
Hobby’s: klj, muziek maken, skaten
Heb je een rijbewijs: nog niet
Welke schoenmaat heb je: 45:46
Heb je broers of zussen: ik heb 3 broers en 1 zus
Heb je een relatie: ja
Favoriete stad: brussel
Welke deodorant gebruik je: axe afrika
Vroeg opstaan of uitslapen: uitslapen
Heb je huisdieren, welke: ik heb schapen, kippen, heel veel katten en een
konijn.
Welk liedje beluister je het vaakst: beuk my stride van arenci
Boot of vliegtuig: boot
Citytrip, zon- of sneeuwvakantie: sneeuwvakantie
Café of fuif: allebei
Douche of bad: douche
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Ga je vaak uit eten: ja
Wat is je favoriete seizoen: zomer
Als je kon kiezen uit elke superkracht, welke zou dit dan zijn: ik zou willen
vliegen
Wat is je favoriete maand van het jaar: december
Stad of platteland: allebei
Wat voor merk tandpasta gebruik je: oral-b
Welke tv zender kijk je het meest: comedie central
Waar kun je 's ochtends echt niet zonder: zonder eten
Wat voor soort gsm heb je: huawei
Naar wat kijk je het meeste uit in de zomervakantie: klj kamp
Wat voor kledingstuk draag je het liefste: truien
Welk muziekinstrument zou je het liefst kunnen spelen: basgitaar
Wat is je favoriete sport: basketbal
Nootjes of chips: nootjes
Hoge sokken of lage sokken: hoge
Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste doen: een brommer
kopen
Wat is je favoriete ijsje: bosbessen
Kijk je naar thuis of familie: geen van beide
Kerstbalparty of beachparty: beachparty
Kraantjeswater of van de fles: van de fles
Welke chips kies je altijd op de KLJ: pickles
Luchtmatras of veldbed: veldbed
Snapchat of Instagram: snapchat
Koffie of thee: thee
Oud of nieuw lokaal: oud
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Grappen en grollen
● Hoe noem je een oude sneeuwpop?

water
● Twee Antwerpenaars en een Limburger discussiëren over

uitvindingen. Zegt de eerste Antwerpenaar: "Elektriciteit,
dat is pas een uitvinding. Je komt de kamer binnen, knipt
de schakelaar aan en de lamp brandt."

"Mmm," zegt de tweede Antwerpenaar, "ik vind de telefoon
beter. Je neemt de hoorn op en je kunt gelijk wie ter wereld
bereiken."

"Och," zegt de Limburger, "dat is niks in vergelijking met
een thermosfles".
"Een thermos?", vragen de twee Antwerpenaars zich af.
"Ah ja, die houdt je drank koel in de zomer en warm in de
winter."
"Wel, dat is het principe van een thermosfles?", zeggen de
Antwerpenaars verontwaardigd.
"Ja," antwoordt de Limburger, "maar hoe weet die thermos
wanneer het zomer of winter is?"

● Op een kille dag midden in de winter stopt een
vrachtwagen voor een rood verkeerslicht. Achter deze
wagen rijdt een dom blondje. Zij stopt achter de
vrachtwagen, stapt uit, klopt op de deur van de
vrachtwagen en roept: "Meneer, ik ben Peggy en u verliest
uw lading!" De vrachtwagenbestuurder wil wel
antwoorden, maar net op dat moment wordt het licht
groen en rijdt hij door. Bij het volgende licht begint het
blondje opnieuw met het hele gedoe. Maar ook deze keer
vertrekt de vrachtwagenchauffeur, zonder zelfs maar te
letten op het domme blondje. Hij heeft echter geen geluk,
want ook de volgende lichten staan op rood. Het blondje,
ondertussen behoorlijk op haar tenen getrapt, stapt
opnieuw uit, gaat voor de vrachtwagen staan en roept
heel luid: "Meneer, ik ben Peggy en u verliest uw lading!"
Waarop de man geïrriteerd zijn raampje opent en tegen
het blondje roept: "Mevrouw, ik ben Eric en ik strooi zout!"
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Wist je dat…
● er al 2 maanden elke zondag leuke activiteiten zijn

geweest.

● de snorkels een prinsessenbal hadden.

● er veel prinsen en prinsessen waren.

● ze kroontjes hebben gemaakt.

● de bengels een groot kamp hebben

gemaakt.

● dat in een bos was.

● de jeejeekes fruitsla hebben gemaakt.

● ze eerst allerlei opdrachten moesten

uitvoeren.

● als ze deze goed deden ze een extra fruitje kregen voor in

de fruitsla.

● ze ook slagroom in hun mond kregen, tijdens het snijden

van het fruit.

● de bengels naar een binnenspeeltuin geweest zijn.

● ze heel moe waren.

● ze dus heel veel moesten drinken.

● het 21 oktober Dag van de

Jeugdbeweging was.

● de kinderen van lagere school in Schriek

pistolets à volonté kregen.

● ze allemaal aan het smullen waren.

● het 30 oktober bonte avond was.
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● elke groep een super coole act had voorbereid.

● er eerst nog een generale repetitie was.

● iedereen wel een beetje stress had.

● ze er toch allemaal zin in hadden.

● er lekkere hotdogs waren.

● we dit jaar ook gaan schaatsen.

● ik hoop dat ik niet teveel ga vallen.

● het wel grappig zou zijn.

● je die 4 euro niet mag vergeten.

● het ook bijna -16 weekend is.

● dit doorgaat op 18-19-20 november.

● het altijd een super leuk weekend is.

● de leiding al leuke spelletjes op de planning hebben staan.

● we er al veel zin in hebben.

● het dit jaar ook Kerstbalparty is.

● dit 23 december is.

● de musketiers en dolle trienen altijd welkom zijn om te

helpen.

● ze wel eerst hun examens moeten knallen.

● dit het voorlaatste wist-je-datje is.

● dit het laatste wist-je-datje is
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Activiteiten
De activiteiten van de –12 en +12 gaan door op zondag van 14u

tot 17u in het nieuwe lokaal, tenzij anders vermeld

Snorkels
6 november
13 november
18- 19- 20 nov
27 november
4 december
11 december
18 december
25 december

Binnenspeeltuin (meer info volgt)
Schaatsen (4 euro meenemen)
-16 weekend
Snorkels vs De Leiding
Het Grote Sinterklaasspel
Verrassingsactiviteit
PyjamaParty (pyjama aandoen!)
Geen activiteit

Bengels
6 november
13 november
18- 19- 20 nov
27 november
4 december
11 december
18 december
25 december

Sleepover (meer info volgt)
Schaatsen (4 euro meenemen)
-16 weekend
De gezonken schat
Het Grote Sinterklaasspel
Wie is de grootste keukenprins?
Sterkste bengel
Geen activiteit

Jeejeekes
6 november
13 november
18- 19- 20 nov
27 november
4 december
11 december
18 december
25 december

Schattenjacht
Schaatsen (4 euro meenemen)
-16 weekend
Old School spellekes
Het Grote Sinterklaasspel
Spellekes rond de kerk
Escape room
Geen activiteit
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Kadeekes
6 november
13 november
18- 19- 20 nov
27 november
4 december
11 december
18 december
25 december

Kamp bouwen
Schaatsen (4 euro meenemen)
-16 weekend
Bosspel
Het Grote Sinterklaasspel
Rechtdoortocht
Koken
Geen activiteit

Dolle Trienen
6 november
13 november
18- 19- 20 nov
27 november
4 december
11 december
18 december
19-23 dec
25 december

Spelletjes rond de kerk
Schaatsen (4 euro meenemen)
-16 weekend
Movieday
Het Grote Sinterklaasspel
Masterchef
Zwemmen (meer info volgt)
Opbouw kerstbalparty
Geen activiteit

Musketiers
6 november
13 november
18- 19- 20 nov
27 november
4 december
11 december
18 december
19-23 dec
25 december

Game Mania
Schaatsen (4 euro meenemen)
-16 weekend
Koken
Het Grote Sinterklaasspel
Dropping
Zwemmen in Hest (meer info volgt)
Opbouw kerstbalparty
Geen activiteit

De activiteiten van de +16 gaan door op vrijdag vanaf 20u in het
oude lokaal, tenzij anders vermeld. Elke week word je via Facebook

ingelicht over de activiteit. Bij eventuele vragen hierover kan je altijd
de +16 leiding contacteren.
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