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Belangrijke
mededelingen

Corona

Recent zijn de maatregelen voor het jeugdwerk weer
veranderd. Hierdoor veranderen er enkele zaken:
- De +12 mag terug elke week naar de KLJ komen.
- De -12 zal nog steeds om de twee weken mogen komen.
Volgens de nieuwe regels worden de bubbels verkleind naar
10 personen. Dit betekent concreet 8 leden en 2 leiders per
bubbel. Daarom willen we graag weten of uw kind(eren) naar
de activiteit komen, zodat wij onze activiteit kunnen
aanpassen aan het aantal leden dat zal komen. Hiervoor
zullen we elke twee weken een nieuw SMS-bericht sturen.
Ook de locatie van de activiteit zal in een bericht meegegeven
worden, afhankelijk van het aantal kinderen dat komt. Dit kan
bijvoorbeeld wisselen tussen het oude of nieuwe lokaal.
Laat dus zeker elke week weten of uw kind die zondag naar
de activiteit komt of niet door op het bericht te antwoorden of
er zelf eentje te sturen!! Dit is erg belangrijk om genoeg
plaats en leiding te voorzien per bubbel!

Bij onduidelijkheden mag u altijd de leiding contacteren, alle
contactgegevens zijn terug te vinden op onze site!

Ten slotte willen wij als KLJ iedereen er zeker nog eens aan
herinneren dat wanneer je ziek bent of met iemand in contact
bent geweest niet naar de KLJ te komen. Als wij merken dat
iemand ziek is, zullen we dan ook de ouders contacteren om
deze te komen halen. Zo kan iedereen nog steeds met een
gerust hart komen. 💕
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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!😋

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.
Hoe het kamp er exact dit jaar zal uitzien door
corona weten wij voorlopig ook nog niet. Meer
info komt binnenkort zeker in het kamp papierke!!
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Aankoop KLJ-uniform

Je kan altijd online op onze KLJ-site een sjaaltje,
T-shirt of pull bestellen. Je krijgt deze daarna van
je leiding op de activiteit. Zo ben je helemaal in
KLJ-stijl! 😎
Sjaaltje: € 5
T-shirt: € 16
Pull: € 21

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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KLJ Schriek steunen?
In deze bizarre tijden hebben we even wat leuk nieuws!
KLJ Schriek wordt al enkele jaren gesponsord door Wijnhuis
Verlinden, waarvoor we hen heel dankbaar zijn. Nu in
coronatijd verloopt, net zoals alle andere dingen, ook die
sponsoring een beetje anders. 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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Wok afhaaldag
Op zondag 2 mei 2021 organiseert KLJ Schriek een
wok-afhaaldag!

Op het menu staan overheerlijke noedels of rijst, samen met
lekkere wokgroenten en kip. Je hebt verder ook keuze uit
zoetzure saus en currysaus. We hebben ook een vegetarische
optie!
Als verfrissing bieden we ook zelfgemaakte limonade aan.

Hoe bestel je?
1) Ga naar https://www.kljschriek.be/wok
2) Kies de optie die u graag wil bestellen en geef het aantal aan
3) Kies het uur waarop u wil komen afhalen (12:00 - 19:30 u)
4) Betalen

Je kan bestellen tot en met woensdag 29/04/2021

De dag zelf kun je volledig corona proof jouw eten komen
afhalen met de auto aan het nieuwe lokaal!
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Tekenwedstrijd
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Spelletjes
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Dilemma van de
maand

De leiding kiest:

Maxime: Ik zou kiezen voor de stelten. Ik zou deze dan helemaal
verbouwen, zodat ze niet te hoog zijn. Hierdoor kan ik dan al
veel beter stappen. Vervolgens kan ik deze ook makkelijk
vastbinden aan mijn benen, zodat ik m’n handen vrij heb! 🔨😎

Maxwel: Ik zou kiezen voor het koekhappen. Dit wel effe
ambetant als ik moet eten, maar ben ik vervolgens snel van af.
Terwijl op stelten lopen iets is waar ik de hele dag last van zou
hebben. Ik vrees dat ik dan niet veel gedaan krijg en loop dus
liever normaal. 🚶

Wat kies jij?

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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Ken je nieuwe
leiding

Naam: Arnaut Van Looy
Bijnaam:
Leiding van: Musketiers
Adres: Roggeveldenstraat 118 2223 SCHRIEK
Geboortedatum: 23 november 2003
Haarkleur: Ros
Kleur ogen: Blauw
Functies in de KLJ: tuin en tuinhuis verantwoordelijke
Aantal jaren lid van de KLJ: 12
Aantal jaren leiding: eerste jaar
Wat was je favoriete kamp en waarom: Lille, toffe groep.
Hoe omschrijf je KLJ-Schriek: Een toffe groep.
Wat is je slechtste eigenschap: Niet op tijd zijn.
Wat zou je graag beter kunnen: Op tijd zijn.
Studies/werk: 6de jaar koeltechnieken
Zit je op kot: Nee
Hobby’s: Klj
Heb je een rijbewijs: Nee
Welke schoenmaat heb je: 46
Heb je broers of zussen: 3 Broers 2 zussen
Heb je een relatie: nee
Favoriete stad: Leuven
Welke deodorant gebruik je: Axe
Vroeg opstaan of uitslapen: Vroeg opstaan
Heb je huisdieren, welke: 1 kat
Welk liedje luister je het vaakst: Apple Shampoo van blink-182
Boot of vliegtuig: Boot
Citytrip, zon- of sneeuwvakantie: Sneeuwvakantie
Café of fuif: Oud
Douche of bad: douche
Ga je vaak uit eten: nee
Wat is je favoriete seizoen: Winter
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Als je kon kiezen uit elke superkracht, welke zou dit dan zijn:
Vliegen
Wat is je favoriete maand van het jaar: November
Stad of platteland: Platteland
Wat voor merk tandpasta gebruik je: Aquafresh
Welke tv zender kijk je het meest: VTM
Waar kun je 's ochtends echt niet zonder: Muziek
Wat voor soort gsm heb je: Iphone 7
Naar wat kijk je het meeste uit in de zomervakantie: Kamp
Wat voor kledingstuk draag je het liefste: Werkbroek
Welk muziekinstrument zou je het liefst kunnen spelen:
Saxofoon
Wat is je favoriete sport: Rugby
Nootjes of chips: Nootjes
Hoge sokken of lage sokken: Hoge sokken
Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste doen: Een
huis kopen.
Wat is je favoriete ijsje: Banaan
Kijk je naar thuis of familie: Thuis
Kerstbalparty of beachparty: Kerstbalparty
Kraantjeswater of van de fles: Kraantjeswater
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
Favoriete mop/uitspraak: De mop van de indiaan
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Grappen en grollen
Door welke Pokémon word je verkouden?
Antwoord: Pikhatsjoe!

Een mier en een duizendpoot gaan samen uit eten. De mier
moet lang wachten, want de duizendpoot is bijna een uur te
laat. Hijgend komt de duizendpoot uiteindelijk binnen: ‘Sorry dat
ik zo laat ben, bij de deur stond een bord met “Verplicht voeten
vegen”!

Twee koeien staan samen in de wei. Plotseling roept de ene koe:
‘Boe!’ De andere koe kijkt haar aan en zegt kalm: ‘Ik had je al
gezien, hoor.

Een politieagent loopt door de straat en ziet een meisje dat niet
bij de bel kan. Hij helpt haar en drukt op de bel. Zegt het meisje:
“Bedankt! Nu moeten we heel hard wegrennen!”
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De mop van de indiaan:

Er was is nen indiaan, en die ga naar z'n vrouw en die zegt:
“Wijf,..” (want indianen zeggen altijd wijf,)
“Wijf ga voor mij is nor de winkel en haalt is 10 bizons.”

Allez, dat wijf gaat naar de winkel, en ze komt terug met zo'ne
bruine papieren zak.

Dien indiaan zegt, “Seg wijf wat is da hie na, ik vraag 10 bizons,
en gij komt terug me zo'ne bruine papieren zak. Waar zijn die 10
bizons??”

Antwoordt dat wijf: “Die zitten in die papieren zak”
“Ma da kan toch ni!” zegt dien indiaan.
“As ge ze goe opvouwt wel!” zegt da wijf.

Daarop pakt dien indiaan z'nen bijl en hij kapt z'n been af!

Dien indiaan van daarnet,, die huppelt op één been door de
prairie. En dien indiaan die komt nen belastingcontroleur tegen.

Dien belastingcontroleur  zegt tegen dien indiaan: “Hee indiaan,
weet gij waarom da krokodillen, niet kunnen biljarten?”

“Nee” antwoordt dien indiaan.
Zegt dien belastingcontroleur: “omda het just geregend heeft!”
“Hoe?” zegt dien indiaan, “Ik heb vandemiddag toch stoofvlees
gegeten!”

Dien indiaan pakt weer z'n bijl, en kap z'n ander been deraf!

“Jaja”, zegt dien belastingcontroleur: “Allee, hier is een
kartonnen doos!”

14



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!!

● er gelukkig nog kamp is in de vakantie!!!

● er dus zeker nog  een kamp papierke volgt met alle info

● we hopen dat er veel leden meegaan op kamp

● we ons nog een tijdje aan verschillende regels moeten

houden.

● we nog steeds niet allemaal te samen op de KLJ mogen

zijn :(

● we dit natuurlijk heel jammer vinden

● de leiding wel steeds zijn best doet om leuke activiteiten te

doen!

● de dagen weer langer worden.

● het terug beter weer wordt!

● we dan nog meer buiten kunnen spelen.

● er al veel buiten gespeeld is

● de bengels in het bos waren gaan spelen in

thema leger

● deze leger pakjes er heel leuk uitzagen

● wij heel sterke snorkels hebben?!
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● deze goede armspieren hebben en aan

de doelen kunnen hangen

● wij ook super chefs in onze KLJ hebben

zitten??

● de jeejeekes namelijk heerlijke nacho’s en brownies

hebben gemaakt

● ook Pasen ondertussen is gevierd op onze KLJ

● de snorkels dan mooie tekeningen hebben gemaakt

● de snorkel leiding ook erg mooie tekeningen hebben

gemaakt

● de -12 heerlijke paaseitjes hebben

gekregen!

● ze hier heel blij mee waren

● deze eitjes heel lekker waren

● sommige heel erg goed verstopt waren

● er dan ook hard gezocht is geweest

● er binnenkort ook weer een afhaaldag

is!

● we deze keer wok gaan maken

● deze sowieso heel lekker gaat zijn!!

● dit doorgaat op 2 mei

● we het zeker leuk zouden vinden als jullie een wokje

bestellen!!

● 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
9 mei
23 mei
6 juni
20 juni

Vuil jobke
Fotozoektocht
Koken
Bosspel

Bengels
2 mei
16 mei
30 mei

13 juni
27 juni

GEEN ACTIVITEIT (wok afhaaldag)
Grote bengel competitie
Bekentocht (slechte kleren &
botten aandoen)
Camping Bengels
Waterspellekes (extra kleren meenemen)

Jeejeekes
9 mei
23 mei
6 juni
20 juni

Afvalbingo
GEEN ACTIVITEIT
Surprise
Waterpret (extra kleren
meenemen)

Kadeekes
2 mei
16 mei
30 mei
13 juni
27 juni

GEEN ACTIVITEIT (wok afhaaldag)
Crossen int bos
Levende cluedo
Operatie K
Waterspelletjes
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Dolle Trienen
2 mei
9 mei
16 mei
23 mei
30 mei
6 juni
13 juni
20 juni
27 juni

GEEN ACTIVITEIT (wok afhaaldag)
Tinderspel
The big bang!
Wie is het???
GEEN ACTIVITEIT
GEEN ACTIVITEIT
GEEN ACTIVITEIT
GEEN ACTIVITEIT
Summer in the house!

Musketiers
2 mei
9 mei
16 mei
23 mei
30 mei
6 juni
13 juni
20 juni
27 juni

GEEN ACTIVITEIT (wok afhaaldag)
De Amerikaanse Pastei
De grote Talloor Spelen
één tegen allen
Casino
Kerkers en Draken
Moerassen Jacht
Waterpret
Jacques In De Doos
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