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✁------------------------------------------------------------------------------------ 
Inschrijving Kerstfeestje donderdag 27 dec. 2019: 

 

Naam Lid: 

Groep: 

 

Naam Lid: 

Groep: 

 

Naam Lid: 

Groep: 

 

Vegetarisch: Ja / Nee (schrappen wat niet past) 

 

INSCHRIJVINGEN NA 15 DECEMBER WORDEN NIET MEER AANVAARD!!! 

(Je kan dit ook via mail doorsturen naar 

gitteopdebeeck@hotmail.be) 
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Belangrijke mededelingen 
 >> -16 weekend 
 

Zoals elk jaar gaan we op -16 weekend. Deze keer zal het weekend 

doorgaan van vrijdag 15 november tot zondag 17 november. Het adres 

is Oude Liersebaan 33, 2220 Heist-op-den-berg. Jullie worden daar 

verwacht om 20u00.  

Op zondag 17 november kan iedereen daar terug opgehaald worden, 

om 11u00. De prijs voor heel dit weekend is € 20.  

Opgelet: je moet ingeschreven zijn voor 4 november! 
Dit kan door een mail te sturen naar gitteopdebeeck@hotmail.be of het 

invulstrookje van het vorige papierke af te geven aan je leiding.  

 

 >> Kerstbalparty 

 

Onze jaarlijkse Kerstbalparty zal dit jaar doorgaan op zaterdag 21 

december! Alle +16’ers zijn uitgenodigd om vanaf dinsdag 17 december 

te komen helpen opbouwen. Meer info over waar en wanneer vind je 

tijdig op Facebook. 

 

>> Kerstfeestje 

 

Ook dit jaar zouden we graag al onze leden willen verwennen met een 

fijn kerstfeest. Dit zal doorgaan op donderdag 27 december 2019 in de 

parochiezaal van Schriek. Iedereen is van harte welkom vanaf 19u. Om 

het feest nog leuker te maken, vragen we aan iedereen die komt om 

een cadeautje mee te brengen. Dit hoeft niet groot te zijn (± €5), maar 

zo gaat iedereen gelukkig naar huis met een nieuw cadeautje. Het 

kerstfeest zal gedaan zijn rond 22u voor de –16. Onze +16’ers feesten 

nog wat langer. Graag hadden we op voorhand geweten of jullie er 

zullen zijn of niet, zodat iedereen zeker zijn buikje rond kan smullen, 

er wordt immers eten voorzien voor iedereen. Gelieve het 

inschrijvingsstrookje op p.2 aan je leiding te bezorgen ten laatste op 

15 december. De kostprijs bedraagt €3 per persoon, en deze betaal je 

als je toekomt op het kerstfeestje zelf. 

 

We willen iedereen er nog even attent op maken dat 15 december de 

uiterste inschrijvingsdatum is! Inschrijvingen na 15 december worden 

niet meer aanvaard! 
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>> Schaatsen 

 

Op zondag 24 november gaan we met de hele -16 schaatsen. Iedereen 

wordt verwacht om 13:30u stipt aan het nieuw lokaal. Breng ook 2 

euro mee, en vergeet zeker ook je handschoenen niet! De Musketiers 

en de Dolle Trienen gaan met de fiets, zorg dus zeker dat je fiets in 

orde is! Zijn er ouders die kunnen/willen rijden van de KLJ naar de 

schaatsbaan met enthousiaste KLJ’ers op de achterbank? Geef zondag 

10 november dan even een seintje aan de leiding. Alvast bedankt!   

 

>> 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! 

 

  Kerstbalparty 
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-16 weekend 
Het is weer zover, we vertrekken weer bijna op -16 weekend. 

Dit jaar zal het weekend doorgaan op 15-16-17 november. Het adres 

van onze verblijfplaats is Oude Liersebaan 33, 2220 Heist-op-den-berg. 

Iedereen wordt op vrijdag 15 november om 20u00 ter plaatse verwacht. 

Op zondag 17 november kan iedereen daar terug opgehaald worden, 

om 11u00. 

Wel vragen wij in te schrijven ten laatste op zondag 3 november, zo 

weten we hoeveel eten we moeten voorzien en dergelijke. 

De kostprijs bedraagt € 20, en dient betaald te worden bij 

aankomst. 

 

Wat moet je meenemen? 

♦ Luchtmatras of veldbed 

♦ Slaapzak of lakens 

♦ Slaapkledij 

♦ Voldoende ondergoed, sokken of kousen 

♦ Shorts, hemden, T-shirts, warme trui en lange broek 

♦ Waterdichte anorak of regenjas 

♦ Washandje en handdoek 

♦ Zeep in doosje, kam, tandenborstel, tandpasta, bekertje 

♦ Stevige schoenen 
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Kleurplaat 
geef de kerstboom wat meer kleur! 
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Aftelkalender  
Tel samen met ons af naar kerstmis!! 
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Ken je nieuwe 

leiding 
Naam: Julie Liekens 

Bijnaam: / 

Leiding van: snorkels <3 

Adres: Bredestraat 37, 2223 Schriek 

Geboortedatum: 23 september 2002 

Haarkleur: blond/bruin  

Kleur ogen: blauw/groen 

Functies in de KLJ: kerstbalparty werkgroep, bakker verantwoordelijke, 

leidingslokaal verantwoordelijke 

Aantal jaren lid van de KLJ: 12de jaar 

Aantal jaren leiding: 1 

Wat was je favoriete kamp en waarom: Olmen (2013), eerste kamp en 

aangenaam gezelschap 

Hoe omschrijf je KLJ-Schriek: een toffe bende! 

Op welke plek buiten België zou je een jaar willen wonen: 

Zuid-Frankrijk  

Wat is je slechtste eigenschap: slordig zijn  

Waar geeft je het meeste geld aan uit: 

uitgaan en kleren 

Wat zou je graag beter kunnen: ordelijk 

zijn  

Studies/werk: economie moderne talen 

Zit je op kot: nee 

Hobby’s: klj  

Heb je een rijbewijs: nee 

Welke schoenmaat heb je: 37 

Heb je broers of zussen: 1 broer 

Heb je een relatie: nee 

Favoriete stad: Antwerpen of Leuven 

Welke deodorant gebruik je: Sanex  

Vroeg opstaan of uitslapen: uitslapen 

Heb je huisdieren, welke: kippen 

Fuif of discotheek: fuif 

Welk liedje luister je het vaakst: Klj-lied 

Boot of vliegtuig: vliegtuig 

8 

 



 

Citytrip, zon- of sneeuwvakantie: zonvakantie  

Douche of bad: douche 

Ga je vaak uit eten: soms 

Wat is je favoriete seizoen: winter 

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

teleporteren  

Wat is je favoriete maand van het jaar: december 

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

Wat voor merk tandpasta gebruik je: sensodyne 

Welke tv zender kijk je het meest: één & vtm 

Waar kun je 's ochtends echt niet zonder: koffie  

Wat voor soort gsm heb je: Iphone 8 

Naar wat kijk je het meeste uit in de zomervakantie: klj-kamp! 

Wat voor kledingstuk draag je het liefste: legging of joggingbroek 

Welk muziekinstrument zou je het liefst kunnen spelen: piano 

Wat is je favoriete sport: dansen  

Nootjes of chips: chips 

Witte sokken of geitenwollen sokken: witte sokken 

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

Wat is je favoriete ijsje: vanille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 



 

Grappen en grollen 
 

 

 

Sinterklaas vaart met z’n pakjesboot op zee. Plotseling stoot het schip 

op een rots. Er zit een gat in de bodem waardoor het water naar 

binnen gutst. Maar dan komt 1 van de Pieten op een idee en begint 

ernaast nog een gat te boren. “Piet, wat doe je nou?” roept Sint. “Ja,” 

zegt Piet, “Zo kan het water er ook weer uitstromen!” 

 

 

Hoe heet de vrouw van Sinterklaas? Zeurpiet. 

 

 

Het is groen, rond en heeft een gewei?  

Een herwt! 

 

 

Een man wordt beschuldigd van diefstal en moet voor de rechter 

komen. Rechter: “Hoe komt u aan al die nieuwe kerstspullen?!” 

Verdachte: “Ik heb heel vroeg kerstinkopen gedaan, edelachtbare!” 

Rechter: “Hoe vroeg dan?” 

Verdachte: “Een uur voordat de winkel openging!” 

 

 

Waarom leggen kippen eieren? 

Als ze ze gooien, vallen ze kapot! 

 

 

Als zwarte piet in zijn ene hand 12 pakjes heeft en 20 in de andere, 

wat heeft hij dan? 

Hele grote handen! 
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Wist je dat… 
● het nieuwe klj jaar terug begonnen is 

● de leiding er al met volle moed is ingevlogen 

● we dit natuurlijk graag doen voor onze geweldige leden 

● we als startactiviteit een super leuk dorp spel hebben gespeeld 

● we in onze leeftijdsgroep in Schriek allemaal opdrachtjes hebben 

gedaan 

● we dan zo tips kregen om de leiding te weten te komen 

● iedereen dit weer super goed geraden heeft 

● we een gratis drankje en chips kregen om het jaar goed in te 

zetten 

● er na de activiteit een infomoment was voor de ouders 

● leidster Emma dit weer heel goed en duidelijk heeft uitgelegd, 

ook al was er deze keer geen Powerpoint presentatie 

● de ouders een glaasje fruitsap, water of cava aangeboden kregen 

● ook de kinderen iets te drinken kregen 

● er ook chips en nootjes waren 

● de dolle trienen flink geholpen hebben met het inschenken 

hiervan  

● iedereen met de tweede activiteit lekkere frietjes heeft gegeten 

● er ook verrukkelijke curryworsten waren 

● deze gemaakt waren door de gezusters 

Ruymaekers & Mies 

● er veel keuze was tussen sausjes 

● er al een tal van leuke activiteiten zijn 

geweest 

● er ook nog een tal van leuke activiteiten 

aankomen 

● het ook dag van de jeugdbeweging is 

geweest 

● dit 18 oktober was 

● de leiding ontbijt kwam brengen op school 

● dit weer goed gesmaakt heeft  
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● het leuk was dat sommige het KLJ-uniform aan hadden  

● we binnenkort ook weer op weekend gaan 

● dit naar Heist is 

● de leiding op zoveel mogelijk leden hoopt 

● hoe meer zielen, hoe meer vreugd  

● dit elk jaar een fantastisch weekend is 

● we er vele gekke en leuke dingen gaan doen 

● ook het eten altijd super lekker is 

● we dit jaar weer gaan schaatsen 

● dit op 24 november is 

● je je handschoenen zeker niet mag vergeten 

● in december sommige van de leiding examens heeft 

● er dus minder activiteiten zullen zijn 

● dit heel jammer is 

● het in december ook weeral onze jaarlijkse kerstbalparty is 

● deze dit jaar op zaterdag 21 december zal doorgaan 

● het een te gek feestje gaat worden 

● de kerstman en kerstvrouw misschien wel langskomen 

● de leidingsploeg alvast helemaal uit de bol zal gaan  

● het daarna ook kerstfeestje is 

● dit zal doorgaan op vrijdag 27 december  

● dit zoals ieder jaar in de parochiezaal is 

● we dan allemaal gezellig een kerstmaal eten 

● de ouders van de leiding dit klaarmaken 

● het eten super lekker is 

● iedereen elk jaar zijn buikje goed vol eet 

● iedereen een cadeautje meebrengt 

● we er ook allemaal eentje gaan krijgen 

● het een knusse avond gaat worden 

● alle leden van harte welkom zijn 

● je je hiervoor kan inschrijven met de strook op p.2  

● dit het voorlaatste wist-je-datje is 

● dit het laatste wist-je-datje is 
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Spelletjes 
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Knutselen  
Wasknijper bomen:  

 

Benodigdheden: 

● houten wasknijpers 

● groene verf en een penseel 

● lijm 

● pom poms, sterren, glitters,... 

● touw of lint 

 

Stap 1: Haal het metaal uit de wasknijpers. 

Stap 2: Lijm de wasknijpers met de vlakke kant aan elkaar.  

Stap 3: Lijm 3 gelijmde wasknijpers ook aan elkaar, zoals op foto 2. 

Stap 4: Verf de wasknijpers en laat ze drogen. 

Stap 5: Versier je boom naar keuze (een ster op de top, pom poms, 

kralen, glitters,...). 

Stap 6: Lijm aan de achterkant een touw en hang ze in je kerstboom! 
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Verjaardagen 
>> November 

 

  03/11: VERHAEGEN Emiel (’05)  

  06/11: JACOBS Kato (’02)  

  09/11: OP DE BEECK Linde (’99)  

12/11: VERSTREKEN Sara (’04)  

  13/11: GOOSSENS Jolien (’06)  

  23/11: VAN LOOY Arnaut (’03)  

  24/11: WOUTERS Josse (’07)  

  28/11: DE LAUW Angelo (‘11)  

 

>> December 

 

01/12: DE BEUKELEER Anouk (’98)  

  MOORTGAT Mona (’10)  

             SERNEELS Niena (‘12)  

02/12: VANSTEENKISTE Marthe (’06)   

  04/12: VAN CAMPENHOUT Luna (’06) 

  08/12: NAETS Nand (‘11)  

  12/12: VERMEULEN Noor (‘06)  

13/12: JANSSENS Louise (’06)  

  15/12: DE PLA SARAH (‘06)  

16/12: DE WINTER Janne (’02) 

  22/12: MARIËN Axel (‘12)  

23/12: LIEKENS Amber (’08)   

28/12: VUGA Silke (’07)  

  29/12: MARIËN Vinz (‘11)  

31/12: VERBEECK Han (’07)  

 

Ben je jarig geweest, dan krijg je van ons 2 gratis consumpties  

(een drankje en/of een chips) op de activiteit na je verjaardag. 

 

Staat je verjaardag er niet bij? Geen nood, meld dit even aan je 

leiding en we passen het aan! 
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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 

 

3 november Olympische snorkelspelen 

10 november  Op wereldreis 

15-16-17 november  -16 weekend 

24 november Schaatsen (2 euro meebrengen, 13:30 aan lokaal) 

1 december Miss Snorkel 

8 december Slimste snorkel quiz 

15 december Movienight (je mag zelf films meenemen) 

vrij. 27 december Kerstfeestje 

 

>> Bengels 

 

3 november Dag op wieltjes (step, skateboard,... 

meebrengen) 

10 november Koken 

15-16-17 november -16 weekend 

24 november  Schaatsen (2 euro meebrengen, 13:30 aan lokaal) 

1 december Balspellekes  

8 december Bij den troep (legerkleren meebrengen) 

15 december de grote boerderij  

vrij. 27 december       Kerstfeestje  
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>> Jeejeekes 

 

3 november Feestje 

10 november Indoor minigames 

15-16-17 november -16 weekend 

24 november Schaatsen (2 euro meebrengen, 13:30 aan lokaal) 

1-8-15 december Geen activiteit 

vrij. 27 december       Kerstfeestje  

 

>> Kadeekes 

 

3 november Schattentocht 

10 november Van boven op den berg 

15-16-17 november -16 weekend 

24 november Schaatsen (2 euro meebrengen, 13:30 aan lokaal)  

1 december Game mania 

8 december Leercompetitie 

15 december Verassingsactiviteit 

vrij. 27 december Kerstfeestje 

 

>> Dolle Trienen 

 

3 november Dropping 

10 november Trampolinepark (3 euro meebrengen, 13:00 aan 

lokaal)  

15-16-17 november -16 weekend 

24 november Schaatsen (2 euro meebrengen, 13:30 aan lokaal) 

1 december koken  

8 december Hoor wie klopt daar?   

15 december All I want for christmas is you 

vrij. 27 december Kerstfeestje  
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>> Musketiers 

 

3 november Survival 

10 november Trampolinepark (3 euro meebrengen, 13:00 aan 

lokaal) 

15-16-17 -16 weekend 

24 november Schaatsen (2 euro meebrengen, 13:30 aan lokaal) 

1 december Winterbbq 

8 december ZZZiupsiq 

15 december  Vijzen en zagen voor kerstbalparty  

vrij. 27 december Kerstfeestje 

 

>> +16 

1 november Halloweenactiviteit 

8 november Affiches plakken 

15 november Vervang leiding 

22 november Affiches plakken 

29 november Schaatsen 

6 december Hockey mét 

13 december Kerstmarkt Tremelo 

20 december Opbouw Kerstbalparty 

zat. 22 december Kerstbalparty (alle helpende handen zijn welkom)  

vrij. 27 december Kerstfeestje (inschrijvingsstrookje op p.2) 

di. 31 december Oudjaar zingen 
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