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Hallo allemaal! 
 

De vakantie zit er weer op… 
Het zonnetje is ook al minder gaan schijnen, 

we moeten weer elke dag naar school… 
Dit alles heeft gelukkig ook een positief kantje,  

want er is weer elke zondag KLJ!!! 
 

De leiding heeft al super veel zin in weer een 
spetterend jaar! 💗 
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Belangrijke 
mededelingen  

 
 

De leiding 
 
Zoals elk jaar is er weer wat veranderd in onze leidingsgroep. 
Verder in dit papierke vinden jullie de adressenlijst van het 
huidige bestuur. Handig om in je telefoon te bewaren, zodat je 
altijd bij ons terecht kan voor eventuele vragen.  
 
Allereerst even melden dat er dit jaar vijf nieuwe leid(st)ers 
voor je klaarstaan: Ferre, Arnout, Bo, Indy en Mies. 
 
We willen ook diegenen bedanken die dit jaar afhaakten. 
Floris, Eleanor, Charlotte, Glen, Maurane, Wout en Gitte. 
Bedankt voor jullie trouwe inzet! 💛 

 

Bonte avond 
 
We hebben besloten om dit jaar geen bonte avond te doen. 
Deze zal uitgesteld worden naar volgend jaar. 😕 

 

Startviering 
 
De jaarlijkse startviering voor de Schriekse 
verenigingen gaat dit jaar door op 26 september 
om 19 uur . Dit is compleet vrijblijvend, maar het is 
altijd fijn als er ook wat leden aanwezig zijn! Doe 
dan ook zeker je uniform aan en laat zien dat jij 
een trotse KLJ-er bent! 
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Corona 
 

Dit KLJ-jaar is een beetje anders dan andere jaren door de 
corona-maatregelen.  
We gaan op de KLJ met 3 bubbels werken. Zolang iedereen 
dan in zijn eigen bubbel blijft, mag hierin gewoon met 
elkaar gespeeld worden als normaal. Het is daarom 
dus zeker belangrijk dat elke bubbel genoeg plaats 
heeft, zonder met elkaar in contact te komen. 
Hiervoor zijn er dus een aantal aanpassingen. 
● Wij houden elke week bij wie er aanwezig was op de 

activiteit.   
● Ziek? Sla dan even een weekje KLJ over en ziek eerst uit. 
● De Dolle Trienen en Musketiers (+12) zullen zolang de 

corona maatregelen gelden activiteit hebben op zondag 
in het OUD-lokaal (naast de parochiezaal).  

● De activiteiten voor de -12 gaan nog steeds elke zondag 
door in het nieuwe lokaal, maar deze worden opgesplitst 
in twee bubbels. Er zal een meisjes en jongens kant 
komen in het lokaal, met voor beide bubbels aparte WC’s 
en een aparte ingang.  

● We verwachten ook dat de  ouders altijd een 
mondmasker opzetten als ze hun kind komen halen op 
de KLJ.  

Deze maatregelen kunnen in het loop van het jaar altijd nog 
veranderen. Wij houden iedereen zeker op de hoogte hierover.  
Bij verdere vragen mag je zeker de leiding contacteren! 
Het uur blijft van 14:00 tot 17:00 (tenzij dit specifiek anders 
vermeld wordt). 
 
We gaan als KLJ enorm ons best doen om het nog steeds een 
even fijn jaar te maken én vooral ook om corona-proof te zijn. 
We staan zeker al 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! ☺ 
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Prijzen drank en chips 
 
Hier vermelden we even 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. Wij houden deze bij op de 
KLJ, zo hoef je niet altijd geld mee te sleuren en raak je 
ze zeker niet kwijt! ☺  

 

Dag van de jeugdbeweging  
 

Op vrijdag 23 oktober is het in heel 
Vlaanderen dag van de 
jeugdbeweging. De ideale kans om te 
laten zien dat je in de KLJ zit! Die dag 
mag je dus naar school in je KLJ 
uniform (sjaaltje, trui en T-shirt). Laat 
iedereen zien dat je fier bent om in de 
KLJ te zitten! Check ook zeker die dag 
de Facebook pagina voor een extra 
opdracht! 

 

-16 weekend  
 

Het -16 weekend zal dit jaar doorgaan van vrijdag 
20 november tot zondag 22 november. De kostprijs 
is €20 en inschrijven kan via de website 
www.kljschriek.be Brengen en terug ophalen doe je 
zelf. De exacte uren hiervan vind je verder in het 
papierke. Dit jaar gaan we op weekend naar Chiro 
Heist-Centrum. Hopelijk tot dan! 
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Aankoop KLJ-uniform 
 

Je kan 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!  

 

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 altijd ‘t papierke vinden! Check deze dus ook zeker! 
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Jaarkalender  
 

Noteer deze datums zeker in de agenda!  
 

Startviering (in uniform)  26 september, 19u 
Dag van de jeugdbeweging  23 oktober 
-16 weekend  20-21-22 november 
Vervang evenement ipv 
Kerstbalparty (Info volgt later)  

December , datum volgt 

Kerstfeestje   21 december  
Kerstboomophaling  Januari , datum volgt  
Toneel  12 februari, 14 februari,  20 

februari  
Vriendjesdag  April, datum volgt  
Eetdag   2 mei  
-16 reis  Datum volgt 
Kermis   Eind juni, datum volgt 
Kamp   14-21 juli 
3daagse  15-16-17 augustus 
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-16 weekend 
 
Het is weer zover, we vertrekken weer bijna op -16 weekend. 
Dit jaar zal het weekend doorgaan in het weekend van 20-21-22 
november.  
 
Het adres van onze verblijfplaats is Oude Liersebaan 33 - 
Heist-op-den-Berg 
 
Iedereen wordt op vrijdag 20 november ter plaatse verwacht. 
Dit jaar zijn er twee verschillende tijdstippen.  
De meisjesgroepen worden om 19:00 ter plaatse verwacht en 
de jongensgroepen om 20:00. Zo hopen we te kunnen 
vermijden dat er teveel volk bij elkaar zit.  
 
Ben je broer en zus? Dan is het mogelijk om gelijk afgezet te 
worden ipv. op de verschillende tijdstippen, maar dan is dat 
sowieso om 20:00. 
 
Op zondag 22 november kan iedereen terug opgehaald 
worden, maar ook dit zal dit jaar op verschillende tijdstippen 
zijn. De meisjes mogen vanaf 11:00 opgehaald worden en de 
jongens om 12:00. 
 
Wel vragen wij in te schrijven ten laatste op zondag 8 
november, zo weten we hoeveel eten we moeten voorzien en 
dergelijke. 
 
De kostprijs bedraagt € 20. Dit dient betaald te worden via de 
onze KLJ website. 
 
Inschrijven is dus verplicht en kan ook via de website ten laatste 
op 8 november.  
 
Kijk op de volgende pagina zeker naar onze KLJ-checklist voor 
het weekend, zodat je zeker niets vergeet!! 
 
Kostbare spullen hebben we niet nodig op 
weekend en laat je dus best thuis!  
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Adressenlijst 
 

Hou dit lijstje zeker goed bij! Hier vindt je alle contact gegevens 
van de leiding.  

 

Snorkels 
Indy Ruymaekers 
Kapelstraat 12 
2223 Schriek 
0489/08 47 04 

Julie Liekens 
Bredestraat 37e 
2223 schriek  
0487/12 72 39 

Mies Peeters 
Tramlei 4 
2223 Schriek 
0489/ 95 41 64 

 

Bengels 
Bo Ruymaekers 
Kapelstraat 12 
2223 Schriek 
0472/ 49 11 66 

Wilma Peeters 
Tramlei 4   
2223 Schriek 
0483/01 77 15 

 

Jeejeekes 
Kato Jacobs 
Lauwrijkstraat 1d 
2223 Schriek 
0494/ 64 15 35 

Janne De Winter 
Lauwrijkstraat 1c 
2223 Schriek 
0475/45 67 14 

 

Kadeekes  
Maxwell Van Looy 
Roggeveldenstraat 118 
2223 Schriek 
0487/49 10 44  

Ferre Witvrouwen 
Heintjesstraat 3a 
2223 Schriek 
0497/ 36 65 63  

 
 
 
 

10 



 
 

Dolle Trienen 
Emma Janssens 
Nieuwstraat 85 
3120 Tremelo 
0495/20 68 41 

Linde Op De Beeck 
Tuindijk 74a 
2223 Schriek 
0473/37 76 48 

 

Musketiers 
Tuur Verlinden 
Wuytjesstraat 12A   
2223 Schriek   
0470/32 89 64 

Arnaut Van Looy 
Roggeveldenstraat 118 
2223 Schriek 
0468/ 26 46 98 

 

+16 
Ruben Lambrechts 
Zandstraat 27J 
2223 Schriek 
0483/59 81 66  

Maxime Frankefort 
Roggeveldenstraat 84 
2223 Schriek 
0473/23 56 84  

 
 
 
 
 
Hoofdleiding: Emma Janssens en Ruben Lambrechts    
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Spelletjes 
Los de rebussen op!  

 
------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------- 
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Ontwerp/versier/kleur zelf een KLJ T-shirt! 
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Kies welke van de twee!! 
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Dilemma van de 

maand  

De leiding kiest:  
 
Emma: Ik kies optie 1 en dit om verschillende redenen. Ten eerste                       
kan in deze corona tijd het helemaal niet meer om bij een vreemde                         
op de schoot te gaan zitten?! Ten tweede is het makkelijk dat ik altijd                           
van iedereen een stukje zou eten, want zo leer ik veel nieuwe dingen                         
eten én moet ik nooit zelf een maaltijd bestellen.  😜 
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Wilma: Ik zou elke keer als ik het openbaar vervoer neem bij een                         
vreemde op de schoot gaan zitten. Stel je maar eens voor dat                       
iedereen op het terras net iets vies heeft besteld, zoals spruitjes…😨                     
En op die manier ben je verplicht om nieuwe mensen te leren                       
kennen, super handig gewoon!! 

 
 
 
Wat kies jij?  
  
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
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Ken je leiding 
 

Naam: Mies Peeters 
Bijnaam: / 
Leiding van: Snorkels 
Adres: Tramlei 4, 2223 Schriek 
Geboortedatum: 15/09/2003 
Haarkleur: bruin  
Kleur ogen: groen/blauw 
Functies in de KLJ: Parochieraad, hygiënische dienst, kas, 
verhuur & leidingslokaal 
Aantal jaren lid van de KLJ: 8 jaar 
Aantal jaren leiding: eerste jaar :) 
Wat was je favoriete kamp en waarom: boerderijkamp in 
Bokrijk, leuke groep 
Hoe omschrijf je KLJ-Schriek: een plek om plezier te maken met 
je vrienden en vriendinnen 
Op welke plek buiten België zou je een jaar willen wonen: Peru  
Wat is je slechtste eigenschap: koppig 
Waar geeft je het meeste geld aan uit: kleding 
Wat zou je graag beter kunnen: zingen 
Studies/werk: Humane Wetenschappen 
Zit je op kot: nee 
Hobby’s: klj 
Heb je een rijbewijs: nee 
Welke schoenmaat heb je: 40 
Heb je broers of zussen: een tweelingbroer en een zus 
Heb je een relatie: nee 
Favoriete stad: Schriek 
Welke deodorant gebruik je: Fa  
Vroeg opstaan of uitslapen: uitslapen 
Heb je huisdieren, welke: 2 katten 
Welk liedje luister je het vaakst: Eastside 
Boot of vliegtuig: vliegtuig 
Citytrip, zon- of sneeuwvakantie: sneeuwvakantie 
Café of fuif: fuif 
Douche of bad: douche 
Ga je vaak uit eten: af en toe 
Wat is je favoriete seizoen: de lente 
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Als je kon kiezen uit elke superkracht, welke zou dit dan zijn: 
kunnen vliegen 
Wat is je favoriete maand van het jaar: december 
Stad of platteland: platteland 
Wat voor merk tandpasta gebruik je: colgate  
Welke tv zender kijk je het meest: vijf 
Waar kun je 's ochtends echt niet zonder: een warme douche 
Wat voor soort gsm heb je: iphone 
Naar wat kijk je het meeste uit in de zomervakantie: 
zomeravonden met vriendinnen 
Wat voor kledingstuk draag je het liefste: een warme trui 
Welk muziekinstrument zou je het liefst kunnen spelen: piano 
Wat is je favoriete sport: zwemmen 
Nootjes of chips: chips 
Hoge sokken of lage sokken: lage sokken 
Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste doen: op 
reis gaan 
Wat is je favoriete ijsje: een cornetto 
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: bolognaise of paprika 
Luchtmatras of veldbed: veldbed 
Snapchat of Instagram: instagram 
Koffie of thee: thee 
Oud of nieuw lokaal: oud  
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Grappen en 
grollen 

 
Een olifant en een zebra willen oversteken, maar de zebra blijft 
staan. De olifant vraagt: ‘Waarom sta je stil?’ De zebra zegt: ‘Ik 
ga niet over mijn familie lopen! 
 
Wie is eerder thuis? De slak of de panter? 
● De slak want die heeft een huis op zijn rug 

 
Marco gaat logeren bij zijn opa en oma, die op de zevende 
verdieping van een flat wonen. Zijn vader brengt hem weg. Als 
ze naar de flat lopen, zegt Marco: ‘Pap, mag ik iets vragen?’ Zijn 
vader antwoordt: ‘Nu even niet, als we bij de flat zijn, mag je het 
vragen.’ Halverwege de trap van de flat vraagt Marco weer of 
hij iets mag vragen. Zijn vader zegt: ‘Nu even niet, pas als we op 
de zevende verdieping zijn.’ Als ze eindelijk zijn aangekomen, 
zegt zijn vader: ‘Wat wilde je nou steeds vragen?’ Waarop 
Marco antwoordt: ‘Ik ben mijn koffer vergeten, kunnen we 
terug? 
 
Waarom gaat een boom niet naar school? 
● Hij is geschorst! 
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Wist je dat… 
 

● het nieuwe klj jaar terug begonnen is 

● je je weer elke zondag kan komen amuseren op de KLJ 

● de leiding super blij is om jullie terug te kunnen zien 

● er 5 nieuwe leiders zijn 

● dit Mies, Ferre, Bo , Indy en Arnaut zijn 

● zij alvast heel veel zin hebben in hun eerste jaar als leiding 

● we op de startactiviteit frietjes hebben gegeten 

● dit erg lekker was 

● er dit jaar jammer genoeg geen driedaagse was 

● dit erg spijtig was 

● de leiding natuurlijk hoopt dat deze volgend jaar er wel 

weer is 

● we dit jaar een afhaaldag hebben gedaan 

in de plaats 

● mensen dan dus eten konden komen 

halen aan ons lokaal 

● dit dan in een soort drive-in was 

● het thema hiervan mexicaans was 

● we  burrito’s met nachos hadden gemaakt 

● hier ook verschillende toppings bij waren 

● Wilma en Julie erg goede guacamole makers zijn 

● Maxuelo de burrito’s heel goed kan rollen 

● Charlotte en Eleanor enorm lekkere chili con carne kunnen 

maken 
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● Linde erg leuke vlaggetjes had gemaakt van de 

Mexicaanse vlag 

● deze afhaaldag dus heel plezant was! 

● we 20, 21 en 22 november op -16 weekend gaan 

● ik dit al vermeld zodat er veel leden meegaan 

● ze dit dus goed op voorhand weten 

● je dat weekend niks moet plannen 

● we weer naar de lokalen van Chiro Heist-Centrum gaan 

● dit een hele leuke, grote locatie is 

● we dus een heel leuk jaar tegemoet gaan 

● ik dus nu maar eens ga afsluiten 

● dit het voorlaatste wist-je-datje is 

● dit het laatste is   
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Activiteiten  
De activiteiten van de –12 gaan door op zondag van 14u tot 17u 

in het nieuwe lokaal, tenzij anders vermeld 
 

Snorkels  
13 september 
20 september 
27 september 
4 oktober 
11 oktober 
18 oktober 
25 oktober 

Startactiviteit (14-17u) 
Spelletjes rond de kerk 
Bosspel 
Pyjamaparty (In pyjama komen!!) 
Schattenjacht 
Knutselen 
Verjaardagsfeestje 

 

Bengels 
13 september 
20 september 
27 september 
4 oktober 
11 oktober 
18 oktober 
25 oktober 

Startactiviteit (10-13u) 
Indianen bosspel 
Battle of the bengels 
Quizje 
Balspelletjes 
Schattenjacht 
Halloween 

 

Jeejeekes  
13 september 
20 september 
27 september 
4 oktober 
11 oktober 
18 oktober 
25 oktober 

Startactiviteit (14-17u) 
Picknickje  
Old school spellekesss 
Quizerdekwis 
Levende spellekesss 
ejgad dreekegmo  
Competitie spellekesss 
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Kadeekes 
13 september 
20 september 
27 september 
4 oktober 
11 oktober 
18 oktober 
25 oktober 

Startactiviteit (10-13u) 
Bekentocht  
Quiz 
Laddercompetitie 
Ultimate survival 
Schattentocht 
Old school spellekes 

 
De activiteiten van de +12 gaan door op zondag van 14u tot 17u 

in het oude lokaal , tenzij anders vermeld.  
 

Dolle Trienen 
13 september 
20 september 
27 september 
4 oktober 
11 oktober 
18 oktober 
25 oktober 

Startactiviteit (14-17u) 
Bye bye zomer 
Adventure in Schriek city 
Rad van fortuin 
Old school 
Kattengejank in het oud 
Griezelverhalen voor ettertjes  

 

Musketiers  
13 september 
20 september 
27 september 
4 oktober 
11 oktober 
18 oktober 
25 oktober 

Startactiviteit (10-13u) 
Water spellekes 
Ladder competitie 
Pisquiz 
KLJ spelen 
Balspelen 
Highland games 

 
 
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 contacteren.  
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