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Belangrijke
mededelingen

Corona
Sinds 7 maart zijn er geen corona maatregelen meer
voor het jeugdwerk! We mogen dus weer gezellig
allemaal samen zijn zonder bepaalde regels. ☺
Onthoud natuurlijk dat als je je wat ziekjes voelt, je nog steeds
beter thuis blijft!

Prijzen drank en chips

Hier vermelden we nog eens onze prijzen:
Drankjes -> € 0,75
(Cola, limonade, plat/bruis water, ice tea, fruitsap/ appelsap)
Chips -> € 0,75
(peper & zout, grills, pickles, zout, paprika, bolognese, bicky)

We werken ook met drankkaarten van € 7,50. 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!😋

Processie
Op zondag 26 juni is het processie in Schriek. Iedereen wordt
om 9u00 aan het oud lokaal in uniform verwacht. Hoe meer
zielen, hoe meer vreugde!
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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!

Kamp

We vermelden nog eens dat deze zomer weer kamp is, 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.
Een tijdje terug hebben we ook via mail onze
kampbrief verstuurd!

Aankoop KLJ-uniform

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

Sjaaltje: € 5                T-shirt: € 15                Pull: € 20

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!
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-16 reis

8 mei gaan we nog eens op -16 reis met z’n allen!
Dit jaar gaan we naar de Zoo van Planckendael.
Wil jouw kind graag mee? Schrijf hem/haar dan
zeker in vóór vrijdag 29 april via
https://app.onzevereniging.be/dashboard/ !
De kostprijs voor de reis is 25€. Alle leden verzamelen zondag
8 mei om 9.30 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!

De leiding heeft er alvast super veel zin in!

Actie flapjes Joyvalle melk

Samen op kamp is terug!  Tijd om massaal flapjes te sparen
zodat wij lekkere Joyvalle melk kunnen drinken op kamp.
Helpen jullie ons? 🥛⛺☀😋

Wat moet je juist doen?
- Koop een bus Joyvalle Melk
- Knip het actie flapje aan zijkant eraf
- Drop het in onze inzamelbox!

De actie flapjes kunnen elke zondag tussen 14u-17u worden
gedropt in onze inzamelbox aan het nieuwe lokaal
(Ommeweg 1A - 2223 Schriek) ! 🗳🗳

Op 15 juni kunnen we dan al onze verzamelde flapjes
opsturen!! Drop ze dus zeker vóór 15 juni 2022 in onze box!!
Alvast een dikke merci!!!
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KLJ Schriek steunen?

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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90 jaar KLJ Schriek
HIP HIP HOERA
KLJ SCHRIEK BESTAAT 90 JAAR!
Een dikke merci aan allen die gekomen zijn :). Hopelijk zien we
vele ook weer bij 100 jaar KLJ Schriek!
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Spelletjes
Zet de dieren in de juiste stal.

Zoek de  verschillen.
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Dilemma van de
maand

De leiding kiest:

Mies: Ik kies voor tegen iedereen praten zoals baby’s. Baby’s
zijn gewoon super schattig!!😍 Ik wil trouwens ook helemaal
niet terug naar die strenge juffen en stomme toetsen..😨
Ferre: Ik kies voor de basisschool overdoen! De speeltijd die we
toen hadden was altijd super leuk. 🏃Ook moest ik dan
tegenover het middelbaar minder taken maken, had ik minder
huiswerk, geen examens,..

Wat kies jij?

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

8



Ken je nieuwe
leiding

Naam: Emiel Verhaegen
Bijnaam: Milleke
Leiding van: kadeekes
Adres: Kasteelstraat 14, 3130 Begijnendijk
Geboortedatum: 03/11/2005
Haarkleur: ros
Kleur ogen: blauw
Functies in de KLJ: tuinhuis verantwoordelijke en tuin
verantwoordelijke
Aantal jaren lid van de KLJ: 8 jaar
Aantal jaren leiding: 1 jaar
Wat was je favoriete kamp en waarom: in Lokeren, was plezant
kamp
Hoe omschrijf je KLJ-Schriek: sfeer altijd goed en iedereen blij
Wat is je slechtste eigenschap: moeilijk concentreren
Wat zou je graag beter kunnen: opruimen
Studies/werk: metselaar
Zit je op kot: nee
Hobby’s: KLJ, vissen
Heb je een rijbewijs: nee
Welke schoenmaat heb je: 44
Heb je broers of zussen: 1 zus, 2 broers
Heb je een relatie: nee
Favoriete stad: Schriek city
Welke deodorant gebruik je: Ace
Vroeg opstaan of uitslapen: uitslapen
Heb je huisdieren, welke: 1 hond, kippen
Welk liedje luister je het vaakst: AC/DC - Highway to hell
Boot of vliegtuig: boot
Citytrip, zon- of sneeuwvakantie: zonvakantie
Café of fuif: café
Douche of bad: douche
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Ga je vaak uit eten: nee
Wat is je favoriete seizoen: lente
Als je kon kiezen uit elke superkracht, welke zou dit dan zijn:
onzichtbaar zijn
Wat is je favoriete maand van het jaar: november
Stad of platteland: platteland
Wat voor merk tandpasta gebruik je: oral-b
Welke tv zender kijk je het meest: vtm
Waar kun je 's ochtends echt niet zonder: toilet
Wat voor soort gsm heb je: Samsung
Naar wat kijk je het meeste uit in de zomervakantie: KLJ-kamp
Wat voor kledingstuk draag je het liefste: werkbroek
Welk muziekinstrument zou je het liefst kunnen spelen: drumstel
Wat is je favoriete sport: voetbal, vissen
Nootjes of chips: chips
Hoge sokken of lage sokken: hoge sokken
Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste doen:
tractor kopen
Wat is je favoriete ijsje: banaan
Kijk je naar thuis of familie: familie
Kerstbalparty of beachparty: beachparty
Kraantjeswater of van de fles: van de fles
Welke chips kies je altijd op de KLJ: paprika
Luchtmatras of veldbed: veldbed
Snapchat of Instagram: /
Koffie of thee: koffie
Oud of nieuw lokaal: oud
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Grappen en grollen
Zwemmen
Een giraf en een leeuw gaan zwemmen. De giraf gaat als eerste
het water in en roept: ‘Kom maar, ik ga nog lang niet kopje
onder, dus het is hier helemaal niet diep!’

WK verstoppertje
Waarom gaat het WK verstoppertje niet door dit jaar?

● Omdat ze de winnaar van vorig jaar nog niet hebben
gevonden.

Piraat
Er komt een piraat in een café. De barman vraagt: ‘Hoe kom je
aan die houten poot?’ ‘Nou,’ zegt de piraat, ‘mijn voet kwam
vast te zitten tussen de boot en een stenen muur.’ ‘Oei’, zegt de
barman. ‘En hoe kom je aan die haak aan je arm?’ Zegt de
piraat: ‘Mijn hand heb ik verloren in een gevecht.’ Tot slot vraagt
de barman: ‘Hoe kom je aan dat lapje voor je oog?’ ‘Oh, er
poepte een meeuw in mijn oog’, antwoordt de piraat. De
barman schrikt en zegt: ‘Brandt vogelpoep helemaal door je
oog heen dan?’ ‘Nee,’ zegt de piraat, ‘maar toen had ik mijn
haak pas net!’
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Wist je dat…
● we ondertussen al aan het vijfde papierke zitten.

● dit klj-jaar dus aan zijn einde is stilaan

● het dus bijna grote vakantie is

● dit dus het laatste papierke met activiteiten is van dit KLJ

jaar!!

● het in juli al KLJ-kamp is.

● dit 14 juli tot 21 juli is

● de leiding er al veel zin in heeft

● jullie deze datum dus zeker vrij moeten houden!!

● we hopen dat jullie allemaal zeker komen.

● het kamp altijd kei plezant is.

● er nog een kamp papierke komt met al de info in.

● de bengels op een zondag een boef hebben gevangen

● de boef nu achter slot en grendel zit

● iedereen nu terug veilig is

● de kadeekes reisje rond de wereld hebben gedaan

● dit in het lagere school van Schriek was

● de leiding heel de turnzaal hebben omgetovert tot een

speelhal!

● in de paasvakantie het paasfeestje was

● het weer super gezellig was.

● de mama’s weer lekker gekookt hadden

● We balletjes in tomatensaus met frietjes hebben gegeten

● we heel blij zijn dat ze wouden koken op het paasfeestje.
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● het heel lekker was.

● we ook met iedereen een gezamenlijk spel hebben

gespeeld

● de winnaar van dit spel dan als eerste een cadeautje

mocht kiezen

● iedereen ook cadeautjes hebben gekregen

● het voornamelijk veel snoep was 😋

● het 29-30 april & 1 mei 90 jaar KLJ is

● jullie op 30 april allemaal kunnen komen spelen op onze

familiedag

● de mama’s en papa’s dan een drankje kunnen drinken

ondertussen

● er ook een springkasteel zal zijn

● dat dus gegarandeerd een toffe dag wordt

● jullie 1 mei ook kunnen komen eten op onze eetdag!

● dit altijd heeeel lekker is

● veel leiding in juni examens heeft..

● de leiding goed moet studeren dan

● daarom sommige groepen 3 weken geen activiteit hebben

● de leiding dit heel jammer vindt en hoopt dat die weken

alvast snel voorbij zijn!

● jij een top KLJ’er bent!

● dit het voorlaatste wist-je-datje is

● dit het laatste wist-je-datje is
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Koken
Lekkere fruitsaté’s maken!

Wat heb je nodig?

Allemaal lekker fruit: ananas, aardbeien, appel, banaan,

druifjes,...

Hoe maak je het?

1) Neem een saté prikker

2) Was en snij het fruit dat je gekozen hebt in stukjes

3) Doe het fruit in een leuke volgorde op de prikker

4) En TADAAA een lekkere fruitsaté!!!!
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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
1 mei
8 mei
15 mei
22 mei
29 mei
5 juni
12 juni
19 juni
26 juni

KLJ EETDAG
-16 reis
Wat is het kampthema?
Gezelschapspellekes
Waar is dat feestje?
GEEN ACTIVITEIT
GEEN ACTIVITEIT
GEEN ACTIVITEIT
Processie (9u aan het nieuw)

Bengels
1 mei
8 mei
15 mei
22 mei
29 mei
5 juni
12 juni
19 juni
26 juni

KLJ EETDAG
-16 reis
Wat is het kampthema?
Bosspel
Mega waterspelen
GEEN ACTIVITEIT
GEEN ACTIVITEIT
GEEN ACTIVITEIT
Processie (9u aan het nieuw)
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Jeejeekes
1 mei
8 mei
15 mei
22 mei
29 mei
5 juni
12 juni
19 juni
26 juni

KLJ EETDAG
-16 reis
Wat is het kampthema?
Gezelschapsspellen
Knutselen
GEEN ACTIVITEIT
GEEN ACTIVITEIT
GEEN ACTIVITEIT
Processie (9u aan het nieuw)

Kadeekes
1 mei
8 mei
15 mei
22 mei
29 mei
5 juni
12 juni
19 juni
26 juni

KLJ EETDAG
-16 reis
Wat is het kampthema?
Bekentocht
Verrassingsactiviteit
Foto zoektocht
Schijt je rijk
Bootjes race
Processie (9u aan het nieuw)

Dolle Trienen
1 mei
8 mei
15 mei
22 mei
29 mei

5 juni
12 juni
19 juni
26 juni

KLJ EETDAG
-16 reis
Wat is het kampthema?
Bekentocht (kleren + douchegerief meenemen)
Misschien wel misschien niet (wordt nog
gecommuniceerd via whatsapp)
GEEN ACTIVITEIT
GEEN ACTIVITEIT
GEEN ACTIVITEIT
Processie (9u aan het nieuw)
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Musketiers
1 mei
8 mei
15 mei
22 mei
29 mei
5 juni
12 juni
19 juni
26 juni

KLJ EETDAG
-16 reis
Wat is het kampthema?
Bekentocht (kleren + douchegerief meenemen)
Surfen op wieltjes
Schattenjacht
Boot camp
Waterspellekes
Processie (9u aan het nieuw)
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