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Belangrijke 

mededelingen 
>> Carnavalstoet 

 

Op zaterdag 28 maart is het carnavalstoet. Dit jaar hebben we voor 

het thema ‘Op safari’ gekozen. Doe dus maar alvast je tofste 

verkleedkleren aan om samen met al je KLJ vrienden carnaval te vieren 

op de kindercarnavalstoet van Schriek! Iedereen wordt verkleed 

verwacht om 13u aan het oud lokaal.  
Zowel de snorkels, bengels, jeejeekes, kadeekes, dolle trienen, 

musketiers en +16 zijn welkom op onze prachtige wagen!  

 

>> Eetdag 

 

Op zondag 26 april organiseren wij opnieuw onze eetdag. Deze zal 

doorgaan in het nieuw lokaal (in de Ommeweg). Je kan hiervoor 

voorverkoop kaarten kopen of aan de kassa betalen.  

 

Op ons menu staat (vvk/adk): 

● Koninginnenhapje (€ 12/€ 15) 
● Stoofvlees (€ 12/€ 15) 
● Koude Schotel (€ 12/€ 15) 
● Curryworst (€ 5 adk), 2 curryworsten (€ 8 adk) 

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

inbegrepen.  

 

Op het moment dat er voorverkoop kaarten verkrijgbaar zijn, zullen we 

dit op onze Facebook-pagina zetten, dus hou deze zeker in het oog! 

Waar is er voorverkoop te verkrijgen? Bij de leiding zelf,  

De Broodplank, Optiek Van den Wyngaert, Café Den bierpot en Frituur 

13.  
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>> Kamp 

 

We willen jullie al graag laten weten dat we ook dit jaar weer op kamp 

gaan.  

Voor de +16 is dit van 11 juli tot 21 juli. 

Voor de -16 is dit van 14 juli tot 21 juli. 

Hou deze datums dus al zeker vrij! 

 

>> KLJ-website en Facebook-pagina 

 

Nog even iedereen eraan herinneren om onze Facebook-pagina te liken 

en ook onze website in het oog te houden (www.kljschriek.be), omdat 

daar ook steeds de laatste nieuwtjes en wijzigingen op verschijnen.  

’t Papierke is ook nog steeds te bekijken via de website! 

 

 

>> -16 reis 

 

Op zondag 19 april is het weer tijd voor onze -16 reis. Dit jaar trekken 

we met z’n allen naar Bobbejaanland! Jullie worden om 9u aan het oud 

lokaal verwacht. De kostprijs bedraagt €18 per deelnemer en dient bij 

het vertrek betaald te worden. (Graag gepast geld meebrengen!) 

Gelieve ook een lunchpakket en/of wat centjes mee te nemen. 

Inschrijven voor deze onvergetelijke dag kan via onderstaand strookje. 

De inschrijvingen moeten afgegeven worden aan de leiding ten laatste 

op 29 maart. Of een mailtje sturen naar gitteopdebeeck@hotmail.be  

Wie te laat is kan spijtig genoeg niet meer mee!  

 

Inschrijvingsblad -16 reis Bobbejaanland op 19 april 2020. Af te geven 

ten laatste 29 maart. 

 

Naam:  

Groep:  

 

Naam:  

Groep:  

 

Naam:  

Groep:  
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Tekenen 
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Maak je eigen 

olifantenpoten 

 

Benodigdheden: 2 conservenblikken, verf (roze en zwart), touw, vernis 
en iets om gaatjes mee te maken 
 
Hoe moet het: 

1. Maak 2 gaatjes in de conservenblikken. 
2. Bindt hier de touwtjes in vast, zorg dat de knoopjes stevig zijn! 
3. Schilder de nagels op de onderkant van de blikken. 
4. Leg er nog een laagje vernis op tegen de regen en klaar! 
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Spelletjes 
Geef de clown een gezichtje. 
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Grappen en grollen 
 

Wat is een oester dit verkouden is? 

Een hoester 

 

Een moeder vertelt haar dochtertje dat ze volgende week 

waarschijnlijk de geboorte van een kalf zal meemaken. "Eerst komen 

de voorpoten, dan de kop, dan de schouders, vervolgens het lijf en 

tenslotte de achterpoten", legt moeder alvast uit. 

Waarop Bieke verbaasd antwoordt:  "En wie zet het dan in elkaar?" 

 

 

 

Een dom blondje maakt een wandeling door het bos. Ze komt een fee 

tegen, die zegt dat ze 1 wens mag doen. Het dom blondje wenst : "Ik 

wil nog dommer zijn!". En de fee verandert het domme blondje in een 

man. 

 

Waarom eet een dom blondje nooit mosselen in het weekend? 

Omdat het weekdieren zijn! 

 

8 
 



 

 
Ondertussen zijn we al even 2020  begonnen. Ontdek hier jouw KLJ- jaarhoroscoop!  

 

Waterman 

21 januari t/m 18 februari  

Beste in: Kaas en Hesp 

Vriendschap: Zoek je vrienden genoeg op dit jaar. Je zal veel leuke momentjes 

meemaken. 

Beste eigenschap: Grapjas 

 

Vissen  

19 februari t/m 20 maart 

Beste in: Levende postzak 

Vriendschap: Je leert iemand nieuw kennen. Het begin van een lange vriendschap! 

Beste eigenschap: Sfeermaker 

 

Ram  

21 maart t/m 20 april  

Beste in: Baseball 

Vriendschap: Je ontmoet iemand die op het eerste zicht niet jouw type vriend(in) 

lijkt maar jullie zullen een goede band krijgen.  

Beste eigenschap: Avontuurlijk 

 

Stier  

21 april t/m 21 mei  

Beste in: Potteke stamp 

Vriendschap: Je zal je goed voelen dit jaar en dit zal je zeker laten merken. Je 

gaat hierdoor sneller vrienden maken en vertrouwen.  

Beste eigenschap: Behulpzaam 

 

Tweelingen  

22 mei t/m 21 juni 

Beste in: Drie rotte eieren 

Vriendschap: Zoek de juiste vriendjes en vriendinnetjes op dit jaar!  

Beste eigenschap: Zelfzeker 
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Kreeft 

22 juni t/m 23 juli 

Beste in: Schipper-mag-ik-over-varen 

Vriendschap: Let op dat je niet de verkeerde mensen vertrouwt. Gelukkig heb je 

veel lieve mensen om je heen, je moet dit alleen zelf nog ontdekken.  

Beste eigenschap: Veel doorzettingsvermogen 

 

Leeuw 

24 juli t/m 23 augustus 

Beste in: Dikke Bertha 

Vriendschap: Dit jaar zal je closer worden met de vrienden die je al hebt door een 

onverwachte gebeurtenis. 

Beste eigenschap: Energiek 

  

Maagd  

24 augustus t/m 23 september 

Beste in: Trefbal 

Vriendschap: Je zal dit jaar iemand vinden waar je veel interesses mee deelt. 

Beste eigenschap: Betrouwbaar 

 

Weegschaal  

24 september t/m 23 oktober  

Beste in: Weerwolven 

Vriendschap: Jij zal dit jaar zeker op je vrienden kunnen rekenen!  
Beste eigenschap: Sociaal 
 

Schorpioen  

24 oktober t/m 22 november 

Beste in: Kat en muis 

Vriendschap:. Je zal zien dat de mensen die het langst in je leven zijn altijd voor 

je klaar zullen staan.  

Beste eigenschap: Eerlijk  

 

Boogschutter  

23 november t/m 22 december  

Beste in: Voetbal 

Vriendschap: Je vriendengroep zal dit jaar nog groter worden! 

Beste eigenschap: Zorgzaam  

 

Steenbok 

23 december t/m 20 januari  

Beste in: Spel zonder grenzen 

Vriendschap: Je komt dit jaar een vriend of vriendin van vroeger terug tegen en zal 

hier veel mee omgaan.  

Beste eigenschap: Geduldig 
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Wist je dat... 
❖ De kerstboomverbranding plaatsgevonden heeft 

❖ dit al even geleden was in januari  

❖ het weer een hele gezellige bedoeling was op het kerkplein 

❖ deze kerstbomen door een toffe KLJ ploeg opgehaald zijn 

❖ we deze toch nog even willen bedanken voor hun harde werk 

❖ het toneel ook geweest is 

❖ “de familie Verbeke op de camping” de naam was van het toneel 

❖ het dus over kamperen ging 

❖ dit weer heel grappig was 

❖ Linde hier aan heeft meegedaan 

❖ zij heel goed een oma kan naspelen 

❖ we heel de toneel crew ook graag willen bedanken 

❖ het binnenkort weer de carnavalstoet van Schriek is 

❖ deze op 28 maart zal zijn 

❖ ons thema ‘Op Safari’ is 

❖ jullie allemaal welkom zijn 

❖ we dus op veel kindjes hopen om mee te doen met de stoet 

❖ de -16 reis dit jaar op 29 april gaat zijn 

❖ we dit jaar met z’n allen naar Bobbejaanland gaan!!! 

❖ we hopen dat iedereen meegaat 

❖ deze uitstap altijd fantastisch is 

❖ we voor de vierde keer een eetdag gaan organiseren 

11 
 



 

❖ jullie allemaal op 26 april mogen komen smullen 

❖ dit op een zondag is 

❖ er die dag dus geen activiteit is 

❖ jullie dan ook wel zelf kunnen komen smullen 

❖ er heel veel lekker eten zal zijn 

❖ er vooral ook veel sfeer zal zijn 

❖ we hopen op goed weer 

❖ er nog veel zondagen komen dat we allemaal het zwijn kunnen uithangen 

❖ de snorkels en jeejeekes naar de springkastelen in putte zijn geweest 

❖ hier heel veel verschillende springkastelen waren 

❖ ze ook wel veel gezweet hebben toen 

❖ dit heel leuk was 

❖ ook de Bengels hebben gesprongen één van de zondagen 

❖ er namelijk een springkasteel in onze lokalen stond!! 

❖ de andere groepen hier natuurlijk ook op mochten 

❖ de leiding dit stiekem ook héél leuk vond 

❖ er dus heel veel gesprongen is 

❖ we in de zomer op kamp gaan 

❖ dit elk jaar van 14-21 juli is 

❖ je deze datum toch zeker al vrij moet 

houden 

❖ de leiding nog wel langs komt 

❖ jij een top KLJ’er bent! 

12 
 



 

Verjaardagen 
Maart 

 

01/03 VAN DEN BOSCH Gitte (‘08)  

04/03 JANSSENS Emma (’99),  

VAN DER STEEN Lore (’10)  

05/03 BOSMANS Rense (‘10) 

07/03 WITVROUWEN Ferre (’04)  

08/03 VAN EERDENBRUGH Stan (‘13) 

10/03 VANSTEENKISTE Hannah (’08)  

12/03 DE LAUW Kenji (’04) 

13/03 WITVROUWEN Marit (‘08)

14/03 KEMPENAERS Stef (‘10) 

17/03 DE LAUW Yarni (‘08)

SEGHERS Ruben (‘06) 

SEGHERS Lotte (‘06)

18/03 VERLINDEN Rune (‘05)

20/03 WOUTERS Jasper (‘95) 

21/03 ALBERT Wout (‘13)

23/03 ENALY Milo (‘10) 

25/03 VAN BROECKHOVEN Paulien

30/03 DIERICKX Mathieu (‘11)  

 

 

April 

 

                                                            03/04 VANCRAENENBROECK Louise (‘09)  

04/04 VAN HOOF Noa (‘12) 

07/04 LEYS William (’08)  

                                                                      JANSSENS Nore (‘10)  

                                                            08/04 VERSTREKEN Erika (‘06)  

DE WEERDT Axl (‘12) 

15/04 THIJS Inne (‘09) 

                                                                      VANCRAENENBROECK Elise (‘10) 

17/04 VERHAERT Maurane (‘98) 

20/04 CUYPERS Amber (‘10)   

23/03 CLAES Ellen (‘94)

25/04 D’HONDT Louise (‘05) 

28/04 VERHAERT Gilles (’95)  
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Activiteiten 
De activiteiten van de –16 gaan door op zondag van 14u tot 17u in het 

nieuwe lokaal, tenzij anders vermeld. 

De activiteiten van de +16 gaan door op vrijdag vanaf 20u in het oude 

lokaal, tenzij anders vermeld. 

 

>> Snorkels 
 
1 maart Kleurenpalet 

8 maart Het grote ABC-spel 

15 maart Snorkels vs de leiding 

22 maart Verover Schriek in 1 dag 

29 maart Verrassingsactiviteit! 

5 april Wie spot de paashaas? 

12 april Geen activiteit 

19 april -16 reis 

26 april Eetdag (zie belangrijke mededelingen)  

 
>> Bengels 
 
1 maart Riddergevecht  

8 maart Escaperoom 

15 maart Ballebadballengevecht 

22 maart Boerenspelen 

29 maart Gamebengels 

5 april Bekentocht (slechte kleren + botten) 

12 april Geen activiteit 

19 april -16 reis 

26 april Eetdag (zie belangrijke mededelingen)  
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>> Jeejeekes 
 
1 maart Kwiserdekwis 

8 maart LOLympische spelen  

15 maart Spellekes rond de kerk 

22 maart De JJ’kes komen op TV 

29 maart Paasactiviteit 

5 april Geen activiteit 

12 april Geen activiteit 

19 april -16 reis 

26 april  Eetdag (zie belangrijke mededelingen) 

 

>> Kadeekes 
 
1 maart Voorraad bijeen plunderen 

9 maart Pisquiz 

15 maart Spellekes rond de kerk 

22 maart Balspellekes 

29 maart King of the hill 

5 april Voor mij een groot paasei 

12 april Geen activiteit 

19 april -16 reis 

26 april Eetdag (zie belangrijke mededelingen)  

 

>> Dolle Trienen 
 
1 maart Voor jong en oud 

8 maart 1 2 3 actie 

15 maart Bowlen (3 euro meebrengen + fiets meebrengen) 

22 maart Geld in het laatje 

29 maart rarara…  

5 april Paasactiviteit 

12 april Geen activiteit 

19 april -16 reis 

26 april Eetdag (zie belangrijke mededelingen)   
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>> Musketiers 
 
1 maart Bivak I 

8 maart Laddercompetitie 

15 maart Bowlen (3 euro + fiets) 

22 maart oud games 

29 maart bekentocht 

5 april bivak II 

12 april Geen activiteit 

19 april -16 reis 

26 april Eetdag (zie belangrijke mededelingen) 

 

 

 

 

>> +16 
 

6 maart Vervangleiding 

13 maart Vat 

20 maart (A)pré(s)-ski 

Za 21 maart Jungle fever  

27 maart Carnavalswagen maken 

3 april Gewest beerpong 

10 april +16 weekend 

17 april Sjotten tegen Bjeizel 

24 april Bakkentocht 

Woe 30 april Gewest cantus 
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