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Belangrijke 
mededelingen  
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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 
 

Hier weer de regeling die onze KLJ volgt. Jongens en 
meisjes zullen nog steeds om de beurt activiteit 
hebben. 
Zondag 03/01 zullen ALLE MEISJES in het nieuwe lokaal 
activiteit hebben. De week daarna (10/01) zullen ALLE 
JONGENS activiteit hebben. De +12 heeft activiteit als de 
maatregelen dit toelaten (ook in het nieuwe lokaal) We 
proberen zo nog steeds alles op een veilige manier te laten 
verlopen en hopen natuurlijk dat binnenkort alles weer wat 
‘normaler’ kan verlopen. Moesten er versoepelingen komen, 
laten wij dit zeker weten aan jullie!  
Meer info vinden jullie hierover in jullie mailbox of op 
Facebook.  
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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Nieuwjaar 
 

Oudjaar, nieuwjaar, twee koeken is een paar, wij wensen 
iedereen een zalig nieuwjaar!!!  
We hopen dat iedereen een gezond en fijn 2021 tegemoet 
loopt! 
Onze nieuwjaarswensen zijn alvast dat dit jaar alles weer wat 
normaler kan verlopen en we weer leuk 1 grote bubbel kunnen 
worden op de KLJ! 

 
Van je kapoen  
De leidingsploeg van Schriek  

Kerstboomophaling  
 

Dit jaar zal er omwille van covid-19 geen 
kerstboomverbranding zijn. Hierdoor zal ook onze 
jaarlijkse kerstboomophaling niet kunnen doorgaan. 
Wij vinden dit erg jammer, maar door de corona 
maatregelen is het niet haalbaar om te doen. Op pagina 15 
leggen we je echter wel uit hoe je de kerstboom in de tuin kan 
planten (niet doen als het geen echte is 😉).  
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Winteractiviteiten 
 

Als het tijdens op een zondag 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. 

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 ook altijd ‘t papierke vinden! Check deze dus ook zeker! 
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KLJ schriek steunen? 
 

Beste ouders, beste leden, 
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 moeten 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. Je kan deze informatie naar al je 
familieleden en kennissen verspreiden, want nu de 
Kerstdagen dichterbij komen, zal bij iedereen het gemiddelde 
aantal wijnaankopen wel stijgen 😉  
 
Alvast bedankt en niet vergeten: koop lokaal! 
 
Met vriendelijke groeten, 
De leiding van KLJ Schriek 



 

Spelletjes 
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Dilemma van de 
maand  

De leiding kiest: 
Linde: Ik kies voor het 2de: iedereen lacht altijd om je grappen! 
Ik vind in de eerste plaats reizen en daarmee bedoel ik 
onderweg zijn heerlijk! Ik kom echt tot rust in de trein, auto of 
boot, lekker relaxend. Het zou daarnaast echt fantastisch zijn 
moest iedereen altijd met mijn mopjes lachen. Nooit meer dat 
gênant moment moeten ervaren dat niemand mee lacht om 
mijn mopjes 😬. In dat geval zou ik van 's ochtends vroeg tot 's 
avonds laat mopjes maken want lachen is gezond 😊.  
Arnaut: Ik kies voor het 1ste: met één knop thuis. Ik zou dan                         
nooit meer in de file moeten staan (want da is echt stom) en                         
ben altijd op tijd thuis! 😎  
 
Wat kies jij?  

  
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
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Ken je nieuwe 
leiding 

 
Naam: Witvrouwen Ferre 
Bijnaam: / 
Leiding van: kadeekes 
Adres: Heintjesstraat 3a 2223 schriek 
Geboortedatum: 07/03/2004 
Haarkleur: bruin 
Kleur ogen: blauw 
Functies in de KLJ: tuinverantwoordelijke, 
tuinhuisverantwoordelijke, technische dienst 
Aantal jaren lid van de KLJ: 11 
Aantal jaren leiding: 1 
Wat was je favoriete kamp en waarom: elk kamp was leuk 
Hoe omschrijf je KLJ-Schriek: toffe groep 
Wat is je slechtste eigenschap: ik zou het niet weten 
Wat zou je graag beter kunnen: volleybal 
Studies/werk: mechanische technieken 
Zit je op kot: nee 
Hobby’s: klj, volleybal 
Heb je een rijbewijs: nee 
Welke schoenmaat heb je:44 
Heb je broers of zussen: één broer en zus 
Heb je een relatie: ja 
Favoriete stad: schriekstad 
Welke deodorant gebruik je: axe 
Vroeg opstaan of uitslapen: uitslape 
Heb je huisdieren, welke: konijn 
Welk liedje luister je het vaakst: jebroer heartcore 
Boot of vliegtuig: boot 
Citytrip, zon- of sneeuwvakantie: sneeuwvakantie 
Café of fuif: fuif 
Douche of bad: douche 
Ga je vaak uit eten: nee 
Wat is je favoriete seizoen: zomer 

10 



 

Als je kon kiezen uit elke superkracht, welke zou dit dan zijn: 
vliegen 
Wat is je favoriete maand van het jaar: maart 
Stad of platteland: platteland 
Wat voor merk tandpasta gebruik je: golgate 
Welke tv zender kijk je het meest: éen 
Waar kun je 's ochtends echt niet zonder: eten 
Wat voor soort gsm heb je: oukitel wp6 
Naar wat kijk je het meeste uit in de zomervakantie: klj kamp 
Wat voor kledingstuk draag je het liefste: korte broek 
Welk muziekinstrument zou je het liefst kunnen spelen: 
drumpads 
Wat is je favoriete sport: volleybal 
Nootjes of chips: chips 
Hoge sokken of lage sokken: lage sokken 
Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste doen: 
feestje bouwen 
Wat is je favoriete ijsje: magnum 
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: koffie 
Oud of nieuw lokaal: nieuw 
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Grappen en grollen 
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Wist je dat… 
 

● we ondertussen al aan het derde papierke zitten 

● het ondertussen Kerst geweest is 

● het ondertussen 2021 is 

● de leiding hoopt dat iedereen genoten heeft van de 

feestdagen 

● de leiding iedereen een gelukkig nieuwjaar wenst 

● we dit jaar wel niet onze jaarlijkse kerstbalparty hebben 

kunnen vieren 

● dit natuurlijk wel jammer is 

● dit stiekem ook wel altijd héél erg vermoeiend is 

● er ook geen kerstfeestje was dit jaar 

● dit wel heel jammer was 

● we dit volgend jaar dus dubbel zo hard zullen vieren 

● iedereen zeker volgend jaar moet 

komen 

● de snorkels in november pompoenen 

soep hadden gemaakt! 

● dit toen met halloween was 

● deze soep heeeeeel lekker 

● de jeejeekes geluk hadden en er ook 

een tasje van kregen 

● de +12 nu af en toe online activiteiten 

heeft 

13 



 

● het heel leuk is dat ze hieraan willen meedoen 

● we ze natuurlijk  ook missen op de zondagen 

● we hopen dat we ze snel weer kunnen zien 

● de bengels ook quiz hebben gedaan! 

● er hele slimme bengeltjes in onze KLJ zitten 

● het stilaan weer wat kouder wordt 

● je dus best warme kleren aandoet voor de KLJ!!! 

● dit weer het voorlaatste wist-je-datje is 

● dit het laatste wist-je-datje is 
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Kerstboom planten!  
 
 

1. Haal alle versiering uit de kerstboom. 
2. Maak een grote put op de plaats waar je de boom wil 

planten. 
3. Zorg ervoor dat de plastic pot verwijderd is en eventueel 

het netje. 
4. Zet de kerstboom in de put. 
5. Maak de put terug toe met de overige aarde en giet er wat 

water over. 
6. Volgend jaar er terug uithalen!! 
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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 
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Snorkels  
3 januari 
17 januari 
31 januari 
14 februari 
28 februari 

Mis snorkel 
Feestdagen Spel 
Quiz 
Tijds Reisspel 
Verrassingsactiviteit  

Bengels 
10 januari 
24 januari 
7 februari 
21 februari 

Bengels to the rescue 
Reisje rond de wereld 
Koken 
Spel zonder grenzen 

Jeejeekes  
3 januari 
17 januari 
31 januari 
14 februari 
28 februari 

Vuurwerkspel  
Surprise leiding 
Zingenzingenzingen  
Galaxy park 
Just dance  

Kadeekes 
10 januari 
24 januari 
7 februari 
21 februari 

Game Mania 
Koken 
We spelen een spel vanavond 
Sneeuwballen gevecht 



 

Voorlopig is het voor de dolle trienen, musketiers en +16 geen 
activiteit in real-life omwille van Covid-19. Vanaf het moment dat dit 
weer zou mogen, laat hun leiding dit zeker weten!  
 
Voor de Dolle trienen en Musketiers hebben we wel leuk nieuws! Hou 
zeker je virtuele wereld (Facebook, Whatsapp, Instagram,..) in de 
gaten , want jullie leiding heeft enkele online activiteiten in petto op 
zondag !!!  
 
 
 

 

17 


