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Belangrijke 

mededelingen 
>> Toneel 

 

Op zondag 23 februari en zaterdag 29 februari is het weer de beurt 

aan onze KLJ-acteurs en -actrices om het beste van zichzelf te laten 

zien. 

We openen onze deuren om 19u00, onze spelers gaan om 20u van start 

met het toneelstuk. 

Kaarten kan je binnenkort kopen bij KLJ-leiding voor de prijs van € 5 

per stuk, aan de inkom betaal je € 7. Leden van KLJ Schriek en 

kinderen onder de 6 jaar moeten niet betalen. 

 

>> Kerstboomophaling 

 

Zoals elk jaar doen wij ook dit jaar een kerstboomophaling. Dit jaar 

zal deze doorgaan op zaterdag 11 januari. Iedereen mag zijn 

kerstboom buiten zetten voor 9u, wij zorgen wel dat die verdwijnt.  

’s Avonds kan iedereen komen kijken naar de verbranding van al deze 

kerstbomen, op het graspleintje aan het kerkplein. 

Alle +16’ers worden om 10 uur aan het oud lokaal verwacht om te 

komen helpen. Neem zeker ook werkhandschoenen en een fluovestje 

mee! 

 

>> KLJ-website en Facebook-pagina 

 

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

en ook onze vernieuwde 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! 
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>> Sneeuw 

 

Als het tijdens de winter gaat sneeuwen, zorg er dan voor dat je zeker 

warme kleren aandoet voor de activiteit! Je mag ook altijd je slee mee 

brengen voor extra winterpret. 

 

>> Kalenders verkopen 

 

Net zoals vorig jaar, komen ook dit jaar komen alle verenigingen van 

Schriek huis aan huis om kalenders uit te delen voor de Uylefeesten! 

Hiervoor vragen wij een vrije bijdrage. Alle leden van de KLJ mogen 

mee rondgaan op zondag 5 januari. We verzamelen om half 10 in de 

parochiezaal, verkleed als de 3 koningen. Kijk zeker eens naar het 

laatste liedje op de volgende pagina als je het thuis al zou willen 

oefenen! Tot dan! 
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Liedjes 
 

♬ 
 

Oudjaar, Nieuwjaar, 

 twee koeken is een paar!  

Wens je een zalig nieuwjaar! 

 

♬ 
 

Nieuwejaarke zoete, 

Een varken heeft 4 voeten. 

4 voeten en ne staart, 

dat is wel een koekske waard! 

 

♬ 
 

Drie koningen, drie koningen 

Geef ons ne nieuwe zaal. 

Den oude is versleten  

en iedereen mag het weten. 

Een nieuwe kost veel geld, 

daarom hebben wij gebeld! 

 

♬ 
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Kleurplaat  
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Ken je nieuwe 

leiding 
Naam: Kato Jacobs 

Bijnaam: / 

Leiding van: Jeejeekes 

Adres: Lauwrijkstraat 1D, 2223 Schriek 

Geboortedatum: 06/11/2002 

Haarkleur: blond 

Kleur ogen: groen-bruinig 

Functies in de KLJ: gewestraad, t’papierke en 

leidingslokaal  

Aantal jaren lid van de KLJ: 12  

Aantal jaren leiding: 1 

Wat was je favoriete kamp en waarom: Bokrijk, 

laatste -16 kamp, toffe leiding en gezelschap   

Hoe omschrijf je KLJ-Schriek: echte winnaars 

Op welke plek buiten België zou je een jaar 

willen wonen: Italië  

Wat is je slechtste eigenschap: snel geïrriteerd 

zijn 

Waar geeft je het meeste geld aan uit: eten & 

fuifjes 

Wat zou je graag beter kunnen: zingen 

Studies/werk: STW 

Zit je op kot: nee 

Hobby’s: KLJ 

Heb je een rijbewijs: nee 

Welke schoenmaat heb je: 39-40 

Heb je broers of zussen: 2 broers 

Heb je een relatie: ja 

Favoriete stad: Leuven 

Welke deodorant gebruik je: Fa  

Vroeg opstaan of uitslapen: uitslapen 

Heb je huisdieren, welke: katje en kippen  

Fuif of discotheek: fuif 
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Welk liedje luister je het vaakst: Everytime we touch - Cascada  

Boot of vliegtuig: vliegtuig 

Citytrip, zon- of sneeuwvakantie: zonvakantie  

Douche of bad: bad 

Ga je vaak uit eten: soms 

Wat is je favoriete seizoen: zomer 

Als je kon kiezen uit elke superkracht, welke zou dit dan zijn: tijd 

kunnen stilzetten 

Wat is je favoriete maand van het jaar: juli  

Zou je in de stad willen leven of op het platteland: op het platteland 

Wat voor merk tandpasta gebruik je: colgate  

Welke tv zender kijk je het meest: één & vijf 

Waar kun je 's ochtends echt niet zonder: koffie 

Wat voor soort gsm heb je: iPhone  

Naar wat kijk je het meeste uit in de zomervakantie: KLJ-kamp & de 

drie-daagse  

Wat voor kledingstuk draag je het liefste: pull met kap 

Welk muziekinstrument zou je het liefst kunnen spelen: gitaar 

Nootjes of chips: chips 

Witte sokken of geitenwollen sokken: witte sokken 

Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste doen: een 

feestje geven  

Wat is je favoriete ijsje: framboos 

 

 

8 
 



Grappen en grollen 
 

"Lisa loopt met haar vriendin Lotte door het bos. Ze klaagt: "Bah, er zit 

een gat in mijn laars."  

Waarop Lotte zegt: "Da's nogal logisch, anders krijg je je voet er toch 

niet in?" 

 

Waarom lachen kabouters als ze voetballen? 

Het gras kietelt aan hun oksels 

 

Wat zegt een smurf wanneer hij ergens tegen botst? 

“Ohnee, weer een blauwe plek!” 

 

Het is wit en het gaat omhoog?  

Een debiel sneeuwvlokje. 

 

Er zitten twee onderbroeken op het strand. Zegt de ene onderbroek 

tegen de andere: 'Ik ga lekker zonnen!' Zegt de andere onderbroek: 

'Maar je bent toch al bruin genoeg? 

 

Een vrouw heeft lekkage in haar huis en belt de loodgieter. Daarna 

moet ze weg om haar kind op te halen. Voordat ze weggaat zegt ze 

tegen de loodgieter: 'De hond is groot en ziet er gevaarlijk uit, maar 

doet niks. Maar wat je ook doet, praat niet tegen de papegaai.' De 

loodgieter zegt dat het goed is en de vrouw vertrekt. Hij begint aan 

zijn werk en de papegaai begint te praten: 'Hallo! Hallo! Hallo!' De 

loodgieter vindt het best irritant, maar houdt zich in. Dan zegt de 

papegaai: 'Je bent een grote idioot!' De loodgieter moet zich enorm 

beheersen, maar zegt weer niks. Dan begint de vogel hem 

verschrikkelijk uit te schelden en dan roept de loodgieter: 'Hou nou 

toch je kop dicht! Jij stomme rotvogel!' Dan is het even stil en zegt de 

papegaai: 'Pak hem, Spike...' 
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Wist je dat… 
● We op -16 weekend zijn geweest 
● Dit naar Heist-centrum was 
● Het een super tof weekend was 

● Het weer een beetje tegenviel 

● We toch veel buiten gespeeld hebben 

● Het bal ook weer super leuk was 

● We allemaal onze beste moves hebben boven gehaald 

● Sam en Flo van de snorkels iedereen een coole dans hebben 

aangeleerd 

● Onze kookploeg weer lekker eten heeft gemaakt 

● Dit Eleanor, Charlotte, Jonas, Ellen en Rebecca waren  

● De Sint ondertussen ook is langs geweest 
● Alle kinderen van onze KLJ braaf zijn 

geweest dit jaar 

● We dus allemaal veel lekkers hebben 

gekregen 

● We zijn gaan schaatsen 
● Dit heel leuk was 

● Dit ook wel erg koud aan de tenen was 

● Er een paar mensen nog niet konden 

schaatsen 
● Hierdoor enkele valpartijen plaatsvonden 

● Onze Kerstbalparty veel volk heeft 

getrokken dit jaar 

● Dit altijd heel fijn is 

● We heel hard hebben gewerkt aan de 

opbouw van de fuif met de leiding en +16 

● Ook de musketiers heel goed hebben 

geholpen 
● We na de fuif direct hebben opgekuist 

● Dit heel vermoeiend was 

● Er gelukkig koffiekoeken waren om ons wakker te houden 

● Iemand ze te dicht bij de uien had gezet 

● Ze dus naar uien smaakten 

● Ons kerstfeestje ook weer een succes was 
● Het eten super lekker was 
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● We dit te danken hadden aan alle lieve mama’s en papa’s van de 

leiding 

● We weer stoelendans gespeeld hebben 

● Dit er weer erg hevig aan toe ging 

● We allemaal een cadeautje kregen 
● Iedereen dus heel blij naar huis ging 
● Het kerstfeestje voor de +16 nog iets langer duurde 

● De +16-leiding een ludieke kerstquiz had gemaakt 

● Het weer zeer gezellig was 
● Het nieuwe jaar weer is begonnen 
● Dit hopelijk even leuk wordt als 2019 

● Het op 23 en 29 februari weer ons jaarlijks toneel is 

● Het dit jaar over een camping gaat 

● We weer hard zullen moeten lachen 

● Er hotdogs zijn tijdens de pauze 

● Alle leden gratis mogen komen kijken 

● Dit genoeg redenen zijn om te komen! 

● De wist-je-datjes op zijn einde lopen 

● Dit het voorlaatste wist-je-datje is 

● Dit dus het laatste wist-je-datje is 
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Verjaardagen 
Januari 

   

06/01 VERLINDEN Floris (’98),  

VAN LOOY Clint (’07),  

VAN LOOY Rosie (’07),  

POOTEMANS Elien (‘08) 

07/01 NYS Elia (’05)  

08/01 NAETS Nand (‘12) 

13/01 SCHEERS Celine (’98) 

17/01 ADRIAENSENS Ferre (‘13) 

20/01 GOOSSENS Nand (‘13) 

22/01 OP DE BEECK Saar (‘13) 

23/01 COESEMANS Yana (‘11) 

28/01 VAN DEN BOSSCHE Robin (‘08)  

  30/01 CUYVERS Zoë (‘11) 

31/01 BATOR Femke (‘12) 

 

Februari 

 

                                                                                01/02 JANSOONE Ragna (‘09)  

  03/02 VAN DEN BOSCH Vincent (’95)  

02/02 CEUPPENS Rieka (‘09) 

08/02 VOLKAERTS Ward (‘13) 

09/02 BLOCKHUYS Arjean (‘12) 

BLOCKHUYS Arnaud (‘12) 

ROBBERECHTS Rozalie (‘11) 

12/02 FRANKEFORT Maxime (’02),  

                                                            13/02 DE FEYTER Fien (09)  

                                                            15/02 VAN OPSTAL Alex (‘07)  

16/02  ONSEA Nona (‘12) 

VAN HOOF Warre (‘10) 

17/02 VERMEYLEN Gust (‘10)  

VAN HOOF Lowie (‘13)  

18/02 GOOSSENS Siska (‘08),  

                                                                      VRANCKX Floris (‘09)   

23/02 RUYMAEKERS Bo (’02)  

 

 

 

 

 

12 
 



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. 

Omdat het kan sneeuwen in deze periode, kan het zijn dat een activiteit 

verandert naar sneeuwpret. Doe dan zeker warme kleren aan! Je mag ook een 

slee meenemen. 

 

>> Snorkels 
 
5 januari Drie koningen zingen (zie belangrijke 

mededeling) 

12 januari Monopoly wereldreis 

19 januari Film kijken (je mag zelf films, extra dekentjes, … 

meenemen) 

26 januari Apenparcours 

2 februari Pret in de sneeuw 

9 februari Koken met tante tortilla en nonkel noedel 

16 februari Minigames 

23 februari Riddersweg 

 
>> Bengels 
 
5 januari Drie koningen zingen (zie belangrijke 

mededeling) 

12 januari Film 

19 januari Beirespelen 

26 januari We trekken int bos 

2 februari Rechtendoortocht 

9 februari Springkasteel 

16 februari Winterspellekes 

23 februari Voetbaltornooi 
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>> Jeejeekes 
 
5 januari Drie koningen zingen (zie belangrijke 

mededeling) 

12 januari Tussen de soep en de patatten  

19 januari Levende cludeo 

26 januari Reisje rond de wereld 

2 februari KLJ-cinema  

9 februari Surprise 

16 februari Date-time 

23 februari Schijt je rijk 

 

 
>> Kadeekes 
 
5 januari Drie koningen zingen (zie belangrijke 

mededeling) 

12 januari Geen activiteit 

19 januari Geen activiteit 

26 januari Geen activiteit 

2 februari Pisquiz 

9 februari Winterspelen 

16 februari Kamp bouwen 

23 februari Reisje rond de wereld 

 
>> Dolle Trienen 
Flexibele zondagen o.w.v. stages en examens van de leiding: De leiding 

zal wekelijks een bericht sturen of het wel of geen activiteit is. 

 

5 januari Drie koningen zingen (zie belangrijke 

mededeling) 
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>> Musketiers 
 

5 januari Drie koningen zingen (zie belangrijke 

mededeling) 

12 januari Geen activiteit 

19 januari Geen activiteit 

26 januari Geen activiteit 

2 februari Zeepkistenrace 

9 februari Musketiers op bivak! 

16 februari De lauf der dingen 

23 februari Cross in den bos (bmx, fiets, … meebrengen) 

 

 

>> +16 
 

4 januari Zie facebook 

11 januari Zie facebook 

18 januari Zie facebook 

25 januari Poolen 

1 februari Après-ski 

2 februari Nieuwjaarsfoaf (inschrijven) 

8 februari Surprise 

15 -17 februari +16 weekend  

22 februari Jongens koken, meisjes wassen af 
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