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Belangrijke 
mededelingen  
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Corona 
 

Recent zijn de maatregelen voor het jeugdwerk weer 
veranderd. Hierdoor veranderen er enkele zaken: 
- De +12 mag terug elke week naar de KLJ komen. 
- De -12 zal nog steeds om de twee weken mogen komen. 
Volgens de nieuwe regels worden de bubbels verkleind naar 
10 personen. Dit betekent concreet 8 leden en 2 leiders per 
bubbel. Daarom willen we graag weten of uw kind (of 
kinderen) naar de activiteit komen, zodat wij onze activiteit 
kunnen aanpassen aan het aantal leden dat zal komen. 
Hiervoor zullen we elke twee weken een nieuw SMS-bericht 
sturen.  
Ook de locatie van de activiteit zal in een bericht meegegeven 
worden, afhankelijk van het aantal kinderen dat komt. Dit kan 
bijvoorbeeld wisselen tussen het oude of nieuwe lokaal.  
Laat dus zeker elke week weten of uw kind die zondag naar 
de activiteit komt of niet door op het bericht te antwoorden of 
er zelf eentje te sturen!! Dit is erg belangrijk om genoeg 
plaats en leiding te voorzien per bubbel! 
 
Bij onduidelijkheden mag u altijd de leiding contacteren, alle 
contactgegevens zijn terug te vinden op onze site!  
 
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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                         -16 reis 
 
Momenteel ziet het er niet naar uit dat de 
-16 reis zal kunnen doorgaan in april.  
 

            Carnavalstoet 
 

Ook de carnavalstoet in maart lijkt in het water te 
vallen dit jaar :( 

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!  

Prijzen drank en chips 
 
Hier vermelden we nog eens 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. Eén drankje is één vakje en 
één zakje chips is ook één vakje. Wij houden deze bij op 
de KLJ, zo hoef je niet altijd geld mee te sleuren en raak 
je ze zeker niet kwijt! 😋  
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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! 
 
  

Kamp 
 
We willen jullie alvast meedelen wanneer in de zomer ons 
kamp doorgaat, zodat jullie deze dagen zeker vrij kunnen 
houden!!  
Voor de +16 is dit van 11 juli tot 21 juli. 
Voor de -16 is dit van 14 juli tot 21 juli. 
Hoe het kamp er exact dit jaar zal 
uitzien door corona weten wij 
voorlopig ook nog niet, maar die info 
zal er zeker wel komen eens het zover 
is!  

Aankoop KLJ-uniform 
 

Je kan altijd 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  
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Eetdag 
 

Andere jaren gaat in april altijd onze eetdag door. Deze zal dit 
jaar helaas niet kunnen doorgaan. We overwegen wel met de 
leidingsploeg om een vervang evenement te laten doorgaan. 
Hou dan dus zeker goed onze Facebookpagina en website in 
de gaten!  

KLJ Schriek steunen? 
 
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 kunnen 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.  
 
Alvast bedankt en niet 
vergeten: koop lokaal! 
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Dilemma van de 
maand  

De leiding kiest: 
 
Julie: Ik zou kiezen voor de wc-verfrisser. Nu dat iedereen een 
mondmasker draagt, zullen ze de wc-verfrisser amper ruiken 
en zal deze geur niet overdonderend zijn + langs de andere 
kant ruik ik altijd fris! ✌💫 
Ruben: Ik zou kiezen voor een rol wc-papier onder mijne arm.                     
Dat is altijd handig als ik bijvoorbeeld: onverwacht een grote                   
boodschap moet doen, als ik snel mijne neus moet snuiten of                     
als ik zou gemorst hebben met spaghettisaus. 💩👃🍝 
 
 
Wat kies jij?  

  
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
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Ken je nieuwe 
leiding 

 
Naam: Indy Ruymaekers 
Bijnaam: / 
Leiding van: Snorkels 
Adres: Kapelstraat 12, Grootlo 
Geboortedatum: 21/10/2003 
Haarkleur: Bruin 
Kleur ogen: Bruin 
Functies in de KLJ: gewestraad, subsidies & 
leidingslokaalverantwoordelijke 
Aantal jaren lid van de KLJ: 12 
Aantal jaren leiding: eerste jaar 
Wat was je favoriete kamp en waarom: Bomal, want ik hou van 
de Ardennen 
Hoe omschrijf je KLJ-Schriek: een super toffe bende ;) 
Wat is je slechtste eigenschap: ongeduldig 
Wat zou je graag beter kunnen: volleybal 
Studies/werk: latijn-talen 
Zit je op kot: nee 
Hobby’s: volleybal, KLJ 
Heb je een rijbewijs: nee 
Welke schoenmaat heb je: 39 
Heb je broers of zussen: 1 zus 
Heb je een relatie: nee 
Favoriete stad: Leuven 
Welke deodorant gebruik je: Fa 
Vroeg opstaan of uitslapen: uitslapen 
Heb je huisdieren, welke: 2 katjes 
Welk liedje luister je het vaakst: Ride - Twenty one pilots 
Boot of vliegtuig: boot 
Citytrip, zon- of sneeuwvakantie: citytrip 
Café of fuif: fuif 
Douche of bad: douche 
Ga je vaak uit eten: af en toe 
Wat is je favoriete seizoen: zomer 
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Als je kon kiezen uit elke superkracht, welke zou dit dan zijn: 
onzichtbaar zijn 
Wat is je favoriete maand van het jaar: juli 
Stad of platteland: platteland 
Wat voor merk tandpasta gebruik je: colgate 
Welke tv zender kijk je het meest: vtm 
Waar kun je 's ochtends echt niet zonder: koffie 
Wat voor soort gsm heb je: iphone 11 
Naar wat kijk je het meeste uit in de zomervakantie: KLJ-kamp 
Wat voor kledingstuk draag je het liefste: trui 
Welk muziekinstrument zou je het liefst kunnen spelen: gitaar 
Wat is je favoriete sport: volleybal 
Nootjes of chips: chips 
Hoge sokken of lage sokken: hoge sokken 
Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste doen: een 
wereldreis maken 
Wat is je favoriete ijsje: mokka & mango 
Kijk je naar thuis of familie: thuis 
Kerstbalparty of beachparty: beachparty 
Kraantjeswater of van de fles: kraantjeswater 
Welke chips kies je altijd op de KLJ: pickles 
Luchtmatras of veldbed: luchtmatras 
Snapchat of Instagram: instagram 
Koffie of thee: koffie 
Oud of nieuw lokaal: oud  
Favoriete mop/uitspraak: ‘dromedaris’, ‘dromehieris’ 

 
 
 
 

10 



 

Grappen en grollen 
Wat doet een dom blondje, als ze in de boom niet meer naar 
beneden durft ? 
Antwoord: aan een blaadje gaan hangen en wachten tot het 
herfst wordt. 
 
Twee mannen gaan naar de onderbroeken winkel. De een koopt 
7 broeken en de ander 12. Zegt de ene “waarom koop jij er 7 ?” 
“Nou jeweetwel, maandag, dinsdag, woensdag enz. Maar 
waarom koop jij er 12 ?” 
“Nou jeweetwel,  januari, februari, maart enz.” 
 
Er was eens een boer en die wilde een koe over de grens 
smokkelen. 
De grenswachter zei “Je mag geen koe de grens over 
smokkelen !!” 
De boer ging naar de winkel en kocht boter en brood. Hij deed 
boter op de kop en de kont van de koe, plakte er boterhammen 
op en ging terug naar de grens. 
De grenswachter zei “Je mag geen koe de grens over 
smokkelen !!!” 
En de boer zei “Ik mag toch kiezen wat ik 
tussen mijn boterhammen doe ???” 
 
Wat krijg je als je een kangoeroe met een 
slang kruist? 
Antwoord: een springtouw 
 
Er zit een man op de bus te wachten. 
Zegt de buschauffeur “Hé, ga eens van 
mijn bus af.” 
 
Twee bananen staan in een gat te graven. 
Zegt de ene tegen de andere: “Ik stop er mee, ik krijg een 
kromme rug.” 
 
In de eerste deur zit een tijger, in de tweede deur zit een panter 
en in de derde deur zit een jaguar. Wat moet je doen om daar 
weg te geraken? 
Antwoord: De Jaguar pakken en wegrijden. 
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Wist je dat… 

 

● we ondertussen al aan het vierde papierke zitten. 

● het klj-jaar dus al over de helft is. 

● de leiding zijn best doet om zo veilig mogelijk activiteit te 

geven. 

● we ons nog een tijdje aan verschillende regels moeten 

houden. 

● de +12 weer mag terugkomen! 

● dat natuurlijk wel al super leuk nieuws is 

● we blij zijn dat we hen weer eens terug kunnen zien 

● we hen wel een beetje gemist hadden 

● we wel nog steeds niet allemaal samen op de KLJ mogen 

zijn :( 

● de leiding natuurlijk nog steeds zijn best doet om altijd 

top-activiteiten te geven! 

● de dagen weer langer worden. 

● het terug beter weer wordt! 

● dit betekent dat het bijna lente is! 

● we dan nog meer buiten kunnen spelen. 

● we hebben bewezen dat we ons binnen 

ook kunnen amuseren! 

● de bengels reisje rond de wereld hebben 

gedaan. 

● er een heel cool parcour was gemaakt in 

het lokaal. 
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● dit super-mega-fantastisch was! 

● de jeejeekes een weekje vervangleiding kregen. 

● dit oud-leiding was. 

● dit zelfs nog leiding is geweest van de jeejeekes leiding 

van nu! 

● dit een super toffe activiteit was! 

● het bijna Pasen is. 

● de leiding heel graag paaseitjes raapt. 

● de leiding ook heel graag paaseitjes eet. 

● we elke zomer op kamp gaan!! 

● je zeker deze dagen vrij moet houden. 

● de verdere informatie later nog wel volgt. 

● jij een top KLJ’er bent! 

● dit het voorlaatste wist-je-datje is 

● dit het laatste wist-je-datje is 
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Knutselen  
Paashaas maskers maken!! 

 
 
Zelf ook de paashaas spelen is toch super leuk!  Helemaal als je 
de oren zelf gemaakt heb. Hop, hop, waar wacht je nog op! Ga 
helemaal in thema de eitjes van de paashaas zoeken! 
 

1) Zoek een papieren bordje 
2) Knip er twee gaten in, zodat je zeker de paaseitjes kunt 

zien!!  
3) Plak er nog een leuk snoetje met pomponnen en papieren 

reepjes en een paar zelfgeknipte oren op.  
4) Lijm er een stokje aan of maak er elastiekjes aan vast voor 

om de oren.  
 

EN TADAAA: je bent klaar om paaseitjes te gaan zoeken!🐰 
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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  
14 maart 
28 maart 
11 april 
25 april 

Miss Snorkel 
Spel zonder grenzen 
Vrolijk Pasen 
Kwiserdekwiskwas 

Bengels 
7 maart 
21 maart 
4 april 
18 april 

Mega knikkerbaan 
Op zoek naar de paashaas 
Bengels in het leger 
Spel zonder grenzen 

Jeejeekes  
14 maart 
 
28 maart 
11 april 
25 april 

Wie het meeste spaart op 14 
maart, die wint een taart 
Bende prutsers! 
Mijn keuken, mijn restaurant   
#campinglife 

Kadeekes 
7 maart 
21 maart 
4 april 
18 april 

Ballenbadgevecht 
KataPaint 
Balspellekes 
Kadeekes toernooi 
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Dolle Trienen 
7 maart 
14 maart 
21 maart 
28 maart 
4 april 
11 april 
18 april 
25 april 

Dollies VS leiding 
Laat de zon in je hart 
Sherlock holmes aka Dolle Trienen 
Paashaas waar ben je?  
Pim pam pet 
Levende cluedo 
Bingo all the way 
We gaan alles geven!!!! 

Musketiers  
7 maart 
14 maart 
21 maart 
28 maart 
4 april 
11 april 
18 april 
25 april 

Olympische spelen 
Expeditie Robinson 
Supermarkt 
Fotozoektocht 
Wie ni komt is ne pannekoek 
Gad edreekegmo 
Old school spellekes 
Welle doen is zot 


