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Belangrijke
mededelingen

Carnavalstoet
Dit jaar kunnen we weer volop genieten van de
carnavalstoet. Deze gaat door op 25 maart. Ook wij
doen mee met onze wagen. Iedereen is welkom om
erbij te zijn. Het thema is boerderij. We verzamelen om 13u
aan het oud lokaal.

-16 reis

Dinsdag 11 april gaan we nog eens op -16 reis
met z’n allen! Dit jaar gaan we naar
Bobbejaanland
Wil jouw kind graag mee? Schrijf hem/haar
dan zeker in vóór dinsdag 14 maart via
https://app.onzevereniging.be/dashboard/ !
De kostprijs voor de reis is 25€. Alle leden verzamelen dinsdag
11 april om 9:20 aan het nieuw lokaal om dan gezamenlijk met
de bus naar daar te rijden! Vergeet zeker geen lunchpakket
en/of wat centjes mee te nemen!
We hopen om 17:40 terug in Schriek te zijn, maar bij vertraging
wordt dit gecommuniceerd  via de Whatsapp groep.

De leiding heeft er alvast super veel zin in!
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Jarig?

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

Prijzen drank en chips

Hier vermelden we nog eens onze prijzen:
Drankjes -> € 1
(Cola, limonade, plat/bruis water, ice tea, fruitsap/ appelsap)
Chips -> € 1
(peper & zout, grills, pickles, zout, paprika, bolognese, bicky)

We werken ook met drankkaarten van € 10. Deze
kunnen elke zondag gekocht worden en kan het lid
meerdere weken gebruiken. Eén drankje is één vakje en
één zakje chips is ook één vakje. Wij houden deze bij op
de KLJ, zo hoef je niet altijd geld mee te sleuren en raak
je ze zeker niet kwijt!😋

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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Kamp

We willen jullie alvast meedelen wanneer in de
zomer ons kamp doorgaat, zodat jullie deze dagen
zeker vrij kunnen houden!!
Voor de +16 is dit van 11 juli tot 21 juli.
Voor de -16 is dit van 14 juli tot 21 juli.

Aankoop KLJ-uniform

Je kan elke zondag aan de toog KLJ-kleren kopen. Zo ben je
helemaal in KLJ-stijl! 😎

Sjaaltje: € 6                T-shirt: € 15                Pull: € 20

Eetdag

Op zondag 23 april organiseren wij onze eetdag. Deze zal
doorgaan in het nieuw lokaal (in de Ommeweg). We werken
met voorverkoop via onze website of bestellen aan de kassa.

Op ons menu staat (vvk/adk):
● Koninginnenhapje (€ 13/€ 16)
● Stoofvlees (€ 13/€ 16)
● Koude Schotel (€ 13/€ 16)
● Curryworst (€ 5), 2 curryworsten (€ 8 adk)

Hierbij is brood/frietjes, groenten (behalve bij curryworsten)
en saus inbegrepen.

Dit jaar werken we met een nieuw systeem! Bestellen
(voorverkoop) en betalen kan online via onze KLJ site! Maar je
kan nog altijd adk kopen, tot dan!
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KLJ Schriek steunen?
KLJ Schriek wordt al enkele jaren gesponsord door Wijnhuis
Verlinden, waarvoor we hen heel dankbaar zijn. We leggen
jullie uit hoe het werkt en wat jullie kunnen doen.

Via de webshop van Wijnhuis Verlinden
(www.wijnhuisverlinden.be) kunnen jullie al jullie wijn
aankopen doen. Hierbij steunen jullie onrechtstreeks KLJ
Schriek.  Als jullie wijn bestellen via de webshop van Wijnhuis
Verlinden, kunnen jullie in de opmerkingen van de aankoop
“KLJ Schriek” vermelden. Van alle aankopen waar dit bij
vermeld staat, krijgen wij op het einde 10% van het totale
bedrag als sponsorgeld. Jullie moeten hier zelf dus niets extra
voor betalen!

Dus, kort en duidelijk: hoe meer leden en sympathisanten wijn
bestellen bij Wijnhuis Verlinden met “KLJ Schriek” vermeld in
de opmerkingen, hoe meer sponsoring wij zullen ontvangen.
Leuk toch?! Alle andere voorwaarden en kortingen van
Wijnhuis Verlinden blijven gelden voor iedereen, ook als je
onze naam vermeldt.

Alvast bedankt en niet
vergeten: koop lokaal!
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Spelletjes
Zoek de 10 verschillen!
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Pasen bingo
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Invulverhaal
Het was de avond voor Pasen. De paashaas wist dat hij de
volgende dag vroeg moest opstaan om paaseieren te gaan
verstoppen. Hij keek nog even na of alles klaar stond. In zijn
hol stonden zeker (aantal)____manden vol chocolade eieren
en (ander lekkers)__________________ klaar. Hij nam het
lijstje met straten in zijn pootjes en besloot dat hij zou
beginnen in de (naam van de straat)__________________.
Hij ging uiteindelijk met een gerust hart naar zijn bedje van
(materiaal) _______________. Toen de zon de volgende
ochtend kwam piepen sprong de paashaas uit zijn bed, klaar
om aan het werk te beginnen. Hij at snel
(wat)__________________, pakte een mand op zijn rug en
vertrok. Hij was nog maar net weg toen hij viel over
(iets)__________________. Zijn achterste poot deed  zo’n
pijn dat hij er niet meer kon op staan. Er rolde een dikke traan
over zijn wang. Net op dat moment kwam (een ander
dier)__________________ voorbij. (Naam van het andere
dier)__________________vroeg wat er gebeurd was en
stelde voor dat (hij of zij)___de paaseieren zou gaan
verstoppen. Paashaas was zo blij en stapte voorzichtig terug
naar zijn hol. Die avond kwam (naam van het andere
dier)__________________nog bij hem langs met verse
klavertjes. Sindsdien zijn (naam)__________________en
Paashaas de beste vrienden.
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Grappen en grollen
Waarom kan een ei niet bevriezen?

Omdat het een DOOIer heeft!

Meester: ‘Jantje als ik 3 eieren op tafel leg en jij legt er nog 4 bij,
hoeveel eieren liggen er dan op tafel?’
Jantje: ‘3 meester, ik kan namelijk geen eieren leggen.’

Twee eieren staan in de rij aan de kassa van de winkel vraagt
het ene ei aan het andere: "Zeg hoe gaat het nu met je broer?"
Antwoord van het andere ei: "Heel goed, hij is nu advocaat".

Tynke krijgt les van haar vader in het vervoegen van
werkwoorden. ‘Tynke als jij een liedje zingt dan zeg je…?’ ‘Ik zing,’
zegt Tynke. ‘Goed zo,’ zegt haar vader. ‘En wat zeg je als mama
zingt?’ Tynke: ‘Zij zingt.’ ’Weer goed,’ zegt haar vader. ‘En wat zeg
je als oma zingt?’ Tynke: ‘Stop!!’

Twee Engelse kippen lopen over straat. Zegt de een: ‘Tok.’ Zegt
de ander: ‘Are you tokking to me?’

Wie gaat er als eerste slapen? Een krokodil of een konijn?
Een konijn, want die hoeft maar een paar tanden te poetsen.

Fijne Pasen!!
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Wist je dat…
● we ondertussen al aan het vierde papierke zitten.

● het KLJ-jaar dus al over de helft is.

● het 7 januari kerstboomophaling was.

● Wies en Elia met de tractor door heel Schriek en Grootlo

hebben gereden.

● dit heel gezellig was.

● de leiding veel kerstbomen hebben verzamelt.

● we de volgende dag hebben gezongen.

● we dan ook kalenders hebben uitgedeeld.

● iedereen super goed was verkleed.

● het koud, maar toch leuk was.

● de bengels een sleepover hadden in het lokaal.

● het zeker voor herhaling vatbaar is.

● iedereen zich goed hebben geamuseerd.

● de jeejeekes hebben gekookt.

● ze petit beurre taart en wraps hebben gemaakt.

● het 25 maart carnavalstoet is in Schriek.

● KLJ Schriek ook een wagen heeft.

● het thema boerderij is.

● iedereen welkom is, dus jong en oud, groot en klein.

● op dinsdag 11 april de -16 reis doorgaat.

● we nog is naar een pretpark gaan.

● de pretpark Bobbejaanland is.

11



● er ook attracties zijn die overkop gaan.

● wij er al super veel zin in hebben.

● wij ook weer een eetdag organiseren.

● die doorgaat op 23 april.

● er veel keuze is om te eten.

● er ook lekker dessert is.

● het weer super lekker gaat zijn.

● het kamp er ook bijna aan komt.

● het nog 4 maandjes zijn.

● de leiding er al veel zin in heeft.

● het weer een kamp wordt met leuke herinneringen.

● je later extra uitleg krijgt over het kamp.

● 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
5 maart
12 maart
19 maart
zat 25 maart
2 april
9 april
Di 11 april
16 april
23 april
30 april

Spellekes rond de kerk
GEEN ACTIVITEIT
Knutselen
Carnavalstoet
Balspelen
Paashaas Spel
-16 reis → zie mededeling!
GEEN ACTIVITEIT
GEEN ACTIVITEIT
Schattentocht

Bengels
5 maart
12 maart
19 maart
zat 25 maart
2 april
9 april
Di 11 april
16 april
23 april
30 april

Vlaggentocht
GEEN ACTIVITEIT
Padvinders
Carnavalstoet
Reisje rond de wereld
Springkastelen festijn (meer info volgt)
-16 reis → zie mededeling!
GEEN ACTIVITEIT
GEEN ACTIVITEIT
Ruiltocht

13



Jeejeekes
5 maart
12 maart
19 maart
zat 25 maart
2 april
9 april
Di 11 april
16 april
23 april
30 april

Ronde spellekes
GEEN ACTIVITEIT
Voor goud of zilver
Carnavalstoet
Levend ganzenbord
Hongerige quizertjes
-16 reis → zie mededeling!
GEEN ACTIVITEIT
GEEN ACTIVITEIT
Zoek zoek zoek

Kadeekes
5 maart
12 maart
19 maart
zat 25 maart
2 april
9 april
Di 11 april
16 april
23 april
30 april

Balspelen
GEEN ACTIVITEIT
Laddercompetitie
Carnavalstoet
Bekentocht
Rechtdoortocht
-16 reis → zie mededeling!
GEEN ACTIVITEIT
GEEN ACTIVITEIT
Koken

Dolle Trienen
5 maart
12 maart
19 maart
zat 25 maart
2 april
9 april
Di 11 april
16 april
23 april
30 april

Spelletjes rond de kerk
GEEN ACTIVITEIT
Knutselen
Carnavalstoet
Zwemmen
Paasactiviteit
-16 reis → zie mededeling!
GEEN ACTIVITEIT
GEEN ACTIVITEIT
Wellness
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Musketiers
5 maart
12 maart
19 maart
zat 25 maart
2 april
9 april
Di 11 april
16 april
23 april
30 april

Verrassingsactiviteit
GEEN ACTIVITEIT
Op wieltjes
Carnavalstoet
Koken
Gamen
-16 reis → zie mededeling!
GEEN ACTIVITEIT
GEEN ACTIVITEIT
Dorpsspel
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