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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.

Corona

Dit KLJ-jaar zal terug wat meer lijken op een normaal
KLJ-jaar. We mogen allemaal samen één bubbel van
200 leden vormen. Hierdoor kan iedereen elke zondag
weer komen!!
We staan al zeker te popelen om iedereen weer elke week te
zien en hopelijk jullie ook! Maar onthoudt dat wanneer je je
eens een beetje ziek voelt, je beter dat weekje overslaat!☺

-16 weekend

Het -16 weekend zal dit jaar doorgaan van vrij 19
november tot zo 21 november. De kostprijs is €25 en
inschrijven kan nog steeds via de website
https://app.onzevereniging.be/. Brengen en terug ophalen
doen de ouders zelf. Dit jaar gaan we op weekend naar
Chiromeisjes Baal. Hopelijk tot dan! (meer info op pagina 5)
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Kerstbalparty

Onze jaarlijkse Kerstbalparty zal dit jaar doorgaan op
zaterdag 25 december! Alle +16’ers, Dolle trienen en
musketiers zijn uitgenodigd om vanaf maandag 20 december
te komen helpen opbouwen. Meer info over waar en wanneer
vind je tijdig op Facebook of via de leiding.

Kerstfeestje

De leden die al langer in de KLJ zitten, herinneren zich
waarschijnlijk wel ons jaarlijks kerstfeestje. Aangezien
de kerstvakantie voor de leiding al zo’n drukke periode
is, hebben we beslist dit te verlaten naar een
paasfeestje! Dit zou dan in de paasvakantie doorgaan. Meer
info volgt tegen dan!

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!

3



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!

Schaatsen
27 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 3 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 19-20-21 november.

Het adres van onze verblijfplaats is Geertruimoerstraat 23, 3128
BAAL. Iedereen wordt op vrijdag 19 november ter plaatse
verwacht om 20:00. Op zondag 21 november kan iedereen
terug opgehaald worden om 11:00.

Wel vragen wij in te schrijven via
https://app.onzevereniging.be ten laatste op
zondag 7 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
Verbind de puntjes!
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Dilemma van de
maand

De leiding kiest:
Louise: Ik zou de polonaise kiezen, want het is nog gezellig en moet je
niet saai in de rij staan. Van de confettikanon zou ik het vergeten en
dan keihard schrikken als het afgaat.
Kato: Ik zou kiezen voor het confettikanon! Ik zou dan elke 11de van de
maand een feestje kunnen doen en heb dan automatisch al gratis
confetti aanwezig! Moest ik altijd een polonaise starten, zou ik veel te
lang doen over mijn boodschappen.

Wat kies jij?

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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Ken je leiding
Naam: Floor De Winter
Bijnaam: /
Leiding van: Jeejeekes
Adres: Lauwrijkstraat 1c 2223 Schriek
Geboortedatum: 26/06/2005
Haarkleur: blond
Kleur ogen: blauw
Functies in de KLJ: ‘t Papierke, feestcomité en Gewestraad
Aantal jaren lid van de KLJ: 11 jaartjes
Aantal jaren leiding: 1e jaar
Wat was je favoriete kamp en waarom: Steinbach, toplocatie!!!
Hoe omschrijf je KLJ-Schriek: een echte feesttent
Op welke plek buiten België zou je een jaar willen wonen: Sri Lanka
Wat is je slechtste eigenschap: koppig
Waar geef je het meeste geld aan uit: avondje met de vriendinnen
Wat zou je graag beter kunnen: Frans en zingen
Studies/werk: economie wiskunde
Zit je op kot: neen
Hobby’s: turnen en KLJ
Heb je een rijbewijs: neen
Welke schoenmaat heb je: 42
Heb je broers of zussen:  1 zus
Heb je een relatie: neen
Favoriete stad: Schriek
Welke deodorant gebruik je: Sanex of rituals
Vroeg opstaan of uitslapen: uitslapen
Heb je huisdieren, welke: Een kat, Pipa
Welk liedje beluister je het vaakst: Energie – Ronnie Flex
Boot of vliegtuig: vliegtuig
Citytrip, zon- of sneeuwvakantie: zonvakantie
Café of fuif: fuifje
Douche of bad: douche
Ga je vaak uit eten: soms
Wat is je favoriete seizoen: zomer
Als je kon kiezen uit elke superkracht, welke zou dit dan zijn: vliegen
Wat is je favoriete maand van het jaar: Juli, KLJ kampje
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Stad of platteland: platteland
Wat voor merk tandpasta gebruik je: Oral-B
Welke tv zender kijk je het meest: één
Waar kun je 's ochtends echt niet zonder: zagen
Wat voor soort gsm heb je: iphone 11
Naar wat kijk je het meeste uit in de zomervakantie: Beachparty en kamp
Wat voor kledingstuk draag je het liefste: KLJ rok
Welk muziekinstrument zou je het liefst kunnen spelen: Piano
Wat is je favoriete sport: tumbling
Nootjes of chips: chips
Hoge sokken of lage sokken: lage sokken
Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste doen: Zuid-Afrika
rondreizen
Wat is je favoriete ijsje: frisco van ijsboerke :)
Kijk je naar thuis of familie: thuis
Kerstbalparty of beachparty: beachparty
Kraantjeswater of van de fles: van de fles
Welke chips kies je altijd op de KLJ: cowboychips ;)
Luchtmatras of veldbed: zeteltje
Snapchat of Instagram: snapchat
Koffie of thee: thee
Oud of nieuw lokaal: oudje
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Grappen en grollen
Meester zegt: “wie als eerste antwoord geeft op mijn vraag,
mag je naar huis gaan.” Jantje gooit een steen door het
raampje en meester vraagt: “wie heeft die steen door het
raam gegooid?” “Ik meester,” zegt Jantje, “mag ik nu gaan?”

Jantje loopt met oma door een supermarkt, en jantje ziet 50
euro liggen, hij vraagt : oma mag ik die hebben
oma: "neee alles wat op de grond ligt is vies "
Later op de dag ziet hij 100 euro liggen en vraagt weer "oma
mag ik die hebben"
Oma: "nee alles wat op de grond ligt is vies"
Er ligt een bananeschil op straat en oma glijdt uit en zegt "jantje
help me!!!!!"
"nee oma alles wat op de grond ligt is vies!!"

Jantje zit in de klas en zegt broem broem broem broem
Dus de juf zegt: "jantje wil je even ophouden"
Waarop jantje door blijft gaan "broem broem broem broem"
En dan zegt de juf: "Jantje ga nu maar na de gang"
"Nee" zegt jantje "dat kan niet mijn benzine is op!"

Jantje zit bij opa op schoot in de kantine van het
bejaardentehuis. En opeens roept er een bejaarde in de zaal:
"12!"
De hele zaal lacht zich kapot. Roept er een andere bejaarde:
"34!"
En weer ligt de zaal in een deuk.
"Waarom lachen jullie?" vraagt Jantje aan opa.
"Nou," zegt opa, "We hebben alle moppen genummerd."
"O," zegt Jantje tegen opa, "Dat kan ik ook" en roept:
"86!"
De hele zaal blijft doodstil.
"Waarom lachen jullie niet?" vraagt Jantje verbijsterd aan opa.
Zegt opa:
"Die kenden we nog niet".
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Wist je dat…
● er al 2 maanden elke zondag leuke activiteiten zijn

geweest

● de bengels zelfs naar een kinderboerderij zijn gegaan

● ze dit super leuk vonden

● de musketiers terwijl een bekentocht hadden

● dat ze een beetje stonken, maar wel plezier hadden.

● de snorkels veel waterplezier hadden en genoten van het

laatste beetje zon voor dit jaar

● de jeejeekes onder de lakens lagen, voor hun pyjamaparty

● ze leuke films hebben gekeken en just dance hebben

gespeeld

● kadeekes echte piraten zijn, door de schat die ze hebben

gevonden

● het lekkere snoepjes waren

● de dolle trienen de musketiers hebben ingemaakt bij

battle of the sexes

● ze dat goed hebben gedaan, GIRL POWER!!

● 22 oktober dag van de jeugdbeweging was

● de leiding ontbijt kwam brengen op school

● er veel leden in KLJ-uniform naar school zijn gegaan

● het weer super leuk was

● het weekend doorgaat dit jaar

● dit op 19-20-21 november valt

● we hopen dat er veel leden meekomen
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● we weer een leuke tijd gaan hebben en veel plezier zullen

maken

● we dit jaar terug gaan schaatsen

● dit doorgaat op 28 november

● je zeker je handschoenen niet mag vergeten

● er sommige leid(st)ers examens hebben in december

● er dan minder activiteiten zullen zijn

● we dit zeker zullen inhalen na de examens

● ons jaarlijkse kerstbalparty weer zal doorgaan

● deze editie op 25 december zal doorgaan

● de leiding al staat te popelen om te beginnen

● het een te gek feestje gaat worden

● alle ouders ook welkom zijn om te dansen :)

● jammer genoeg het kerstfeestje niet door zal gaan

● er een paasfeestje zal komen

● we dit even leuk zullen maken als het kerstfeestje

● dit het voorlaatste wist-je-datje is

● dit het laatste wist-je-datje is
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Knutselen

Maak sneeuwpopjes van wattenschijfjes! Snel en makkelijk!

Benodigdheden:
● wattenschijfjes
● lijm
● gekleurd papier
● schaar
● platte houten stokjes (van vb. een frisco)
● andere versiering zoals: pompons, glitter,..

1) Plak de wattenschijfjes op het houten stokje met lijm.
2) Knip vervolgens met de schaar vormen uit (hoed, knopjes,

neus, sjaal,..) in gekleurd papier naar keuze.
3) Plak deze met de lijm op de wattenschijfjes.
4) Versier nog bij naar keuze met glitter, pompons of andere

leuke spullen die je thuis nog hebt liggen!!
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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
7 november
14 november
19- 20- 21 nov
28 november
5 december
12 december
19 december
26 december

GEEN ACTIVITEIT
Sjaaltje pimpen
-16 weekend
Schaatsen (13:30 aan lokaal - 3 euro)
We zoeken de sint
Mis snorkel
Koken
GEEN ACTIVITEIT

Bengels
7 november
14 november
19- 20- 21 nov
28 november
5 december
12 december
19 december
26 december

Reisje rond de wereld
Het alfabetspel
-16 weekend
Schaatsen (13:30 aan lokaal - 3 euro)
Spelletjes rond de kerk
Pyjamaparty (meer info volgt later)
Kerstdiner
GEEN ACTIVITEIT

Jeejeekes
7 november
14 november
19- 20- 21 nov
28 november
5 december
12 december
19 december
26 december

GEEN ACTIVITEIT
Pizzafeestje
-16 weekend
Schaatsen (13:30 aan lokaal - 3 euro)
Verrassingsactiviteit
Om het snelst
Kerstactiviteit
GEEN ACTIVITEIT
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Kadeekes
7 november
14 november
19- 20- 21 nov
28 november
5 december
12 december
19 december
26 december

Oorlogske
Balspellekes
-16 weekend
Schaatsen (13:30 aan lokaal - 3 euro)
Rechtdoortocht
Sterkste kadee
Omgekeerde wereld
GEEN ACTIVITEIT

Dolle Trienen
7 november
14 november
19- 20- 21 nov
28 november
5 december
12 december
19 december
21-25 dec
26 december

Dropping
Pret met Janne
-16 weekend
Schaatsen (13:20 aan lokaal + fiets - 3 euro)
Wie zoet is krijgt lekkers
GEEN ACTIVITEIT
Movie night
Opbouw Kerstbalparty
GEEN ACTIVITEIT

Musketiers
7 november
14 november
19- 20- 21 nov
28 november
5 december
12 december
19 december
21-25 dec
26 december

Spellekes rond de kerk
Ruige spellekes
-16 weekend
Schaatsen (13:20 aan lokaal + fiets - 3 euro)
Koken
Balspellekes
Game mania
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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