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Gegroet liefste leden en ouders! 
 
Wat gaat de tijd snel, we zitten namelijk al op de helft van dit KLJ-jaar. 
Oudejaarsbal zit er ook weer op en we hebben het jaar weer goed 
kunnen inzetten met weer een fantastische editie! Ook de volgende 3 
maanden hebben we weer een heleboel leuke dingen op het 
programma staan waar we graag mooi weer bij wensen. Oud-ijzerslag, 
weekendje, daguitstap… allemaal dingen waar we naar uitkijken! 
 
 
In de loop van mei-juni zal bij ieder van jullie de leiding op bezoek 
komen om wat meer uitleg te geven over het kamp. Voor sommige is 
het de eerste keer dat ze meegaan en dat is toch wel een beetje 
spannend. Maar natuurlijk kunnen jullie op onze weekendjes al eens 
testen of het iets voor jou is. Wij hopen natuurlijk dat iedereen meegaat, 
want hoe meer zielen hoe meer vreugd!  
 
 
 
Tot de volgende, tot KLJ!  
Den Dolf 
  

VOORWOORD 
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WEEKENDJE  
vrijdag 15 maart- zondag 17 maart 
We trekken er met z’n allen op uit. 

Dit wordt weer een weekend vol spel 
en plezier. Voor de kleinste onder 
ons een klein voorproefje voor op 

kamp en natuurlijk ook voor de rest: 
zie dat je aanwezig bent! 

 

KAMP KAMP KAMP KAMP KAMP  
2-9 augustus 

Dit is nog wel even weg maar ons 
kamp is het hoogtepunt van het hele 

KLJ-jaar! Uiteraard mogen jullie 
daar niet ontbreken. Stip deze 

periode dus al in het dik en in ’t vet 
aan in jullie agenda! 

 

OUD-OUZERSLAG 
Zaterdag 4 - zondag 5 mei 

Zorg dat iedereen het weet dat ze massaal al hun oud-ijzer mogen 
bewaren om te schenken aan de KLJ. Zoals vorig jaar willen we 

vragen om een ballon aan je brievenbus te hangen. Op die manier 
weten we waar we moeten zijn en zijn we er zeker van dat het ijzer 
ook door de KLJ wordt opgehaald. Jullie zijn natuurlijk weer welkom 

een handje toe te komen steken. Vooral op zaterdag is heel wat 
werk te doen! 

IN DE KIJKER 
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Hey -10’ers!  

 
Zondag 3 maart, 14u00 – 16u30 : Bergspelen 
Vandaag gaan we ons eens uitleven op de bergen. Natuurlijk weten 
jullie wel dat er geen bergen zijn in ons kleine dorpje Minderhout maar 
de KLJ heeft altijd een oplossing. Trek dus niet je allerbeste kleren aan 
en vergeet zeker je fiets niet want het beloofd weer een toffe namiddag 
te worden! 
 
Vrijdag 15 maart, 19u00 – zondag 17 maart 16u30 : WEEKENDJE 
Zie dat je met zen allen aanwezig bent aan ons KLJ-lokaal zodat we 
samen kunnen vertrekken naar Schoonbroek voor een spetterend 
weekend. Zondag om half 5 is het weekendje spijtig genoeg al 
afgelopen en staan mama en papa al terug te wachten aan het lokaal. 
Op zondagnamiddag hebben we nog een gewestactiviteit. Als je nog 
niet ingeschreven bent wees snel want je mag dit zeker niet missen!! 
 
Vrijdag 29 maart, 19u00 – 21u00 : Film 
Jullie gaan vandaag eens een rustige activiteit doen. We gaan namelijk 
film kijken. Kom dus zeker langs want wie weet kijken we wel je 
favoriete film. 
 
Vrijdag 19 april, 08u30 – 14u00: Paasmandjes                                                                          
LET OP! Deze activiteit is alleen voor de meisjes. Jullie worden om 
08u30 aan ons lokaal verwacht. We gaan samen met de meisjes 
paasmandjes maken en die rondbrengen bij de leden van de 
Ziekenzorg Minderhout. Wij met de meisjesleiding vinden dit een traditie 
die we ter ere moeten houden. ’s Middags krijgen jullie lekkers te eten 
op de KLJ. Hiervoor hoef je geen centjes mee te nemen. Doe ook zeker 
je uniform (trui + sjaaltje) aan!  

 
 

 

ACTIVITEITENKALENDER -10 



Vrijdag 19 april, 08u30 – 14u00 : Jongensactiviteit 
LET OP! Deze activiteit is enkel voor de jongens. Terwijl de meisjes 
paasmandjes gaan maken doen wij een activiteit met enkel jongens!  
Hierdoor kunnen we ons zeker uitleven en gaan we samen ravotten. 
Kom dus zeker naar deze activiteit. 
 
Zondag 28 april 14u00 - 16u30: Waterspelletjes 
Natuurlijk hopen we dat het vandaag een goed weertje is en de zon 
veel schijnt want we gaan namelijk waterspelletjes spelen. Je hebt toch 
geen schrik van water want nat zal je zeker worden!  
 
Zondag 12 mei, 14u00 – 16u30: Tractortocht 
Deze activiteit is er een om naar uit te kijken! We gaan met de tractor 
een toer door Minderhout doen. Natuurlijk zijn er ook tussenstops voor 
je beentjes te strekken en eens een spelletje te spelen. Zie maar dat je 
aanwezig bent! 
 
Zondag 26 mei, 08u00 – 19u30: Daguitstap                                                                        
We gaan met z’n allen een dagje weg. De leiding kiest een pretpark uit 
dat we samen onveilig gaan maken. Als je graag meegaat, vragen we 
wel om je in te schrijven. Dit doe je door een envelopje met 30 euro en 
je naam te bezorgen aan Karen Aerts (Minderhoutsestraat 85) of door 
30 euro over te schrijven naar BE08-7333-2825-6013 . Dit graag voor 
20 april! Doe ook zeker je uniform (trui + sjaaltje) aan! 
 
 

Veel liefs, en tot op de activiteiten! 

Jullie leiding: Elke, Caren, Axel en Karen  
 



                                                                                                                         
 

 

Hey -12’ers!  

 

Zondag 3 maart, 14u00 – 16u30: Dorpsspel  
Op deze activiteit gaan we het dorp onveilig maken. Smeer je beentjes 
al maar in want het beloofd een toffe activiteit te worden. Zorg ervoor 
dat je om 2 uur aan ons lokaal staat! 
 
Vrijdag 15 maart, 19u00 – zondag 17 maart 16u30 : WEEKENDJE 
Zie dat je met zen allen aanwezig bent aan ons KLJ-lokaal zodat we 
samen kunnen vertrekken naar Schoonbroek voor een spetterend 
weekend. Zondag om half 5 is het weekendje spijtig genoeg al 
afgelopen en staan mama en papa al terug te wachten aan het lokaal. 
Op zondagnamiddag hebben we nog een gewestactiviteit. Als je nog 
niet ingeschreven bent wees snel want je mag dit zeker niet missen!! 
 
Vrijdag 29 maart, 19u00 – 21u00 : Film 
Jullie gaan vandaag eens een rustige activiteit doen. We gaan namelijk 
film kijken. Kom dus zeker langs want wie weet kijken we wel je 
favoriete film. 
 
Vrijdag 19 april, 08u30 – 14u00: Paasmandjes                                                                          
LET OP! Deze activiteit is alleen voor de meisjes. Jullie worden om 
08u30 aan ons lokaal verwacht. We gaan samen met de meisjes 
paasmandjes maken en die rondbrengen bij de leden van de 
Ziekenzorg Minderhout. Wij met de meisjesleiding vinden dit een traditie 
die we ter ere moeten houden. ’s Middags krijgen jullie lekkers te eten 
op de KLJ. Hiervoor hoef je geen centjes mee te nemen. Doe ook zeker 
je uniform (trui + sjaaltje) aan!  

 
 
 
 
 

ACTIVITEITENKALENDER -12 



Vrijdag 19 april, 08u30 – 14u00 : Jongensactiviteit 
LET OP! Deze activiteit is enkel voor de jongens. Terwijl de meisjes 
paasmandjes gaan maken doen wij een activiteit met enkel jongens!  
Hierdoor kunnen we ons zeker uitleven en gaan we samen ravotten. 
Kom dus zeker naar deze activiteit. 
 
Zondag 28 april, 14u00 – 16u30 : Bosspel 
Vandaag gaan we eens naar het bos. Om daar te geraken nemen we 
de fiets dus zie dat je zeker met je fiets komt naar het lokaal. Het 
beloofd een leuke activiteit te worden! 
 
Zondag 12 mei, 14u00 – 16u30: Tractortocht 
Deze activiteit is er een om naar uit te kijken! We gaan met de tractor 
een toer door Minderhout doen. Natuurlijk zijn er ook tussenstops voor 
je beentjes te strekken en eens een spelletje te spelen. Zie maar dat je 
aanwezig bent! 
 
Zondag 26 mei, 08u00 – 19u30 : Daguitstap                                                                          
We gaan met z’n allen een dagje weg. De leiding kiest een pretpark uit 
dat we samen onveilig gaan maken. Als je graag meegaat, vragen we 
wel om je in te schrijven. Dit doe je door een envelopje met 30 euro en 
je naam te bezorgen aan Karen Aerts (Minderhoutsestraat 85) of door 
30 euro over te schrijven naar BE08-7333-2825-6013 . Dit graag voor 
20 april! Doe ook zeker je uniform (trui + sjaaltje) aan! 
 

Veel liefs, en tot op de activiteiten! 

Jullie leiding: Liane, Cailey, Nele en Lennert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

… ons Oudejaarsbal weer een supergroot succes was? Bedankt aan 
alle helpers die mee voor deze fantastische editie gezorgd hebben! 
 
… er veel zangertjes kwamen voor een warme chocomelk tijdens het 
zingen. 
 
… we binnenkort weer oud-ijzer gaan ophalen in Minderhout met de 
KLJ?  
 
… we bijna een weekendje weggaan met zen allen en dat iedereen er 
al veel zin in heeft? 
 
… het kamp stilaan ook dichterbij komt en dat wij er erg hard naar 
uitkijken? 
 
 
  

WIST JE DAT… 



  

Zoek de verschillen 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUhqnBwafgAhUEa1AKHaCUAdgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/316448311294515332/&psig=AOvVaw19gWz8R0h86GYwXwA70N95&ust=1549556381173691


 
 
 
 

 
 

Hallo -14’ers ! 

Vrijdag 1 maart, 19u30 – 21u30 : Ruwe spelen       
De naam zegt al genoeg, we gaan eens ruwe spelen doen. Voor deze 
activiteit moet je niet je mooiste kleren aandoen want je gaat wat vies 
worden. 

 

Vrijdag 15 maart, 19u00 – zondag 17 maart 16u30 : WEEKENDJE 
Zie dat je met zen allen aanwezig bent aan ons KLJ-lokaal zodat we 
samen kunnen vertrekken naar Schoonbroek voor een spetterend 
weekend. Zondag om half 5 is het weekendje spijtig genoeg al 
afgelopen en staan mama en papa al terug te wachten aan het lokaal. 
Als je nog niet ingeschreven bent wees snel want je mag dit zeker niet 
missen!! 
 
 
Vrijdag 29 maart, 19u00 – 21u00 : Film 
Jullie gaan vandaag eens een rustige activiteit doen. We gaan namelijk 
film kijken. Kom dus zeker langs want wie weet kijken we wel je 
favoriete film. 

 

Vrijdag 19 april, 08u30 – 14u00: Paasmandjes                                                                          
LET OP! Deze activiteit is alleen voor de meisjes. Jullie worden om 
08u30 aan ons lokaal verwacht. We gaan samen met de meisjes 
paasmandjes maken en die rondbrengen bij de leden van de 
Ziekenzorg Minderhout. Wij met de meisjesleiding vinden dit een traditie 
die we ter ere moeten houden. ’s Middags krijgen jullie lekkers te eten 
op de KLJ. Hiervoor hoef je geen centjes mee te nemen. Doe ook zeker 
je uniform (trui + sjaaltje) aan!  

 
 

ACTIVITEITENKALENDER -14 



Vrijdag 19 april, 08u30 – 14u00 : Jongensactiviteit 
LET OP! Deze activiteit is enkel voor de jongens. Terwijl de meisjes 
paasmandjes gaan maken doen wij een activiteit met enkel jongens!  
Hierdoor kunnen we ons zeker uitleven en gaan we samen ravotten. 
Kom dus zeker naar deze activiteit.  
 

Vrijdag 26 april, 19u30 – 21u30 : Verrassing     
Verrassing, verrassing, verrassing, verrassing, verrassing… Wat we 
vandaag gaan doen is een leuke verrassing. Kom dus met zen allen 
kijken en eens proeven van onze leuke activiteit! 

Zaterdag 4 mei – zondag 5 mei : Oud- ijzerslag        
Dit weekend gaan we overal in Minderhout ijzer ophalen. Omdat we dit 
niet alleen kunnen rekenen we op jullie hulp. Vooral op zaterdag is er 
veel werk en wij hopen dat jullie ons kunnen helpen! 

Vrijdag 10 mei, 19u30 – 21u30 : Markspelen     
Natuurlijk kent iedereen de Mark in Minderhout wel. Voor diegene die 
de Mark niet kennen gaan we ze eens van dichterbij bekijken. Let er 
dus op dat je niet zo proper zal blijven maar amusement is verzekerd! 

Zondag 26 mei, 08u00 – 19u30 : Daguitstap                                                                          
We gaan met z’n allen een dagje weg. De leiding kiest een pretpark uit 
dat we samen onveilig gaan maken. Als je graag meegaat, vragen we 
wel om je in te schrijven. Dit doe je door een envelopje met 30 euro en 
je naam te bezorgen aan Karen Aerts (Minderhoutsestraat 85) of door 
30 euro over te schrijven naar BE08-7333-2825-6013 . Dit graag voor 
20 april! Doe ook zeker je uniform (trui + sjaaltje) aan! 
 

Liefs Tim en Evi  

 

 

 

 

 



 

 

 

Hé allertofste -16’ers, 

 
Vrijdag 1 maart, 19u30 – 21u30: Dorpsspel 
Kennen jullie alle toffe plekjes in Minderhout al? Jullie leiding gaat 
ervoor zorgen dat het dorp geen geheimen meer heeft voor jullie! Kom 
dus naar het lokaal en doe je stapschoentjes maar aan. 
 
Vrijdag 15 maart, 19u00 – zondag 17 maart 16u30 : WEEKENDJE 
Zie dat je met zen allen aanwezig bent aan ons KLJ-lokaal zodat we 
samen kunnen vertrekken naar Schoonbroek voor een spetterend 
weekend. Zondag om half 5 is het weekendje spijtig genoeg al 
afgelopen en staan mama en papa al terug te wachten aan het lokaal. 
Als je nog niet ingeschreven bent wees snel want je mag dit zeker niet 
missen!! 
 
Vrijdag 29 maart, 19u00 – 21u00 : Film 
Jullie gaan vandaag eens een rustige activiteit doen. We gaan namelijk 
film kijken. Kom dus zeker langs want wie weet kijken we wel je 
favoriete film. 

Vrijdag 19 april, 08u30 – 14u00: Paasmandjes                                                                          
LET OP! Deze activiteit is alleen voor de meisjes. Jullie worden om 
08u30 aan ons lokaal verwacht. We gaan samen met de meisjes 
paasmandjes maken en die rondbrengen bij de leden van de 
Ziekenzorg Minderhout. Wij met de meisjesleiding vinden dit een traditie 
die we ter ere moeten houden. ’s Middags krijgen jullie lekkers te eten 
op de KLJ. Hiervoor hoef je geen centjes mee te nemen. Doe ook zeker 
je uniform (trui + sjaaltje) aan!  

 
 
 
 
 

ACTIVITEITENKALENDER -16 



Vrijdag 19 april, 08u30 –14u00: Jongensactiviteit 
LET OP! Deze activiteit is enkel voor de jongens. Terwijl de meisjes 
paasmandjes gaan maken doen wij een activiteit met enkel jongens!  
Hierdoor kunnen we ons zeker uitleven en gaan we samen ravotten. 
Kom dus zeker naar deze activiteit. 
 

Vrijdag 26 april, 19u30 – 21u30 : Verrassing 
De naam verklapt niets over de activiteit dus weten jullie niet waaraan 
je je moet verwachten. Als jullie erg nieuwsgierig zijn dan zien we jullie 
aan het lokaal vandaag! 
 
Zaterdag 4 mei – zondag 5 mei : Oud- ijzerslag        
Dit weekend gaan we overal in Minderhout ijzer ophalen. Omdat we dit 
niet alleen kunnen rekenen we op jullie hulp. Vooral op zaterdag is er 
veel werk en wij hopen dat jullie ons kunnen helpen! 

Vrijdag 10 mei, 19u30 – 21u30 : Bowlen        
We gaan vandaag met zen allen bowlen. Haal dus je beste bowling-
kunsten maar boven en laat zien wat je kan! Misschien gooi je wel een 
strike of maar enkele kegels omver. We zullen zien! 

Zondag 26 mei, 08u00 – 19u30: Daguitstap                                                                     
We gaan met z’n allen een dagje weg. De leiding kiest een pretpark uit 
dat we samen onveilig gaan maken. Als je graag meegaat, vragen we 
wel om je in te schrijven. Dit doe je door een envelopje met 30 euro en 
je naam te bezorgen aan Karen Aerts (Minderhoutsestraat 85) of door 
30 euro over te schrijven naar BE08-7333-2825-6013 . Dit graag voor 
20 april! Doe ook zeker je uniform (trui + sjaaltje) aan! 
 

Groetjes! 

Jullie leiding: Lisse en Arne 

 

 

 
 
 



 

 

Hoi +16’ers! 

Vrijdag 9 maart, 19u30 - …: Verassing                                     

Deze activiteit beloofd weer wat goeds te worden dus kom zeker langs!  

Zaterdag 27 april : Kroegentocht                 

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse kroegentocht. Hierbij gaan we weer 

langs in heel wat cafés om er een gezellige avond van te maken!  

Zaterdag 4 mei – Zondag 5 mei, vanaf 9u: Oud-ijzerslag 
Dit weekend gaan we overal in Minderhout ijzer ophalen. Omdat we dit 
niet alleen kunnen rekenen we op jullie hulp. Vooral op zaterdag is er 
veel werk en wij hopen dat jullie ons kunnen helpen! 

Vrijdag 17 mei, 19u30 – 22u00: KLJ-café                                 

Het is weer tijd voor het  KLJ-café. Dit gaat door in Hoogstraten 

Zondag 26 mei, 08u00 – 19u30: Daguitstap                                                                     
We gaan met z’n allen een dagje weg. De leiding kiest een pretpark uit 
dat we samen onveilig gaan maken. Als je graag meegaat, vragen we 
wel om je in te schrijven. Dit doe je door een envelopje met 30 euro en 
je naam te bezorgen aan Karen Aerts (Minderhoutsestraat 85) of door 
30 euro over te schrijven naar BE08-7333-2825-6013 . Dit graag voor 
20 april! Doe ook zeker je uniform (trui + sjaaltje) aan! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITEITENKALENDER +16 



 
 

 
1 maart: Lore Jochems – 9 jaar 

2 maart: Sebastian Krawiec – 9 jaar 

3 maart: Siebe Bom – 12 jaar 

4 maart: Lisse Van Rijckevorsel – 20 jaar 

8 maart: Diede Verheyden – 11 jaar 

10 maart: Lander De Kinder – 10 jaar 

18 maart: Ella Van Dun – 15 jaar 

20 maart: Lenneke Bom – 9 jaar 

25 maart: Elke Mertens – 20 jaar 

27 maart: Stan Aerts – 12 jaar 

31 maart: Thymo Kennes – 15 jaar 

2 april: Bram Vermeiren – 16 jaar 

3 april: Ine Stoffels – 15 jaar 

4 april: Lieke Brosens – 22 jaar 

14 april: Robbe Herthogs – 9 jaar 

16 april: Thibault Mertens – 10 jaar 

27 april: Kim Mertens – 20 jaar 

30 april: Thomas Bruynen – 16 jaar 

8 mei: Rune Sprangers – 10 jaar 

10 mei: Lisse Mertens – 12 jaar 

19 mei: Wout Goetschalckx – 12 jaar 

20 mei: Rick Verschueren – 11 jaar 

21 mei: Carolien Geerts – 22 jaar 

21 mei: Wouter Mertens – 24 jaar 

22 mei: Karen Aerts – 17 jaar 

22 mei: Frits Aerts – 14 jaar 

25 mei: Brecht De Bie – 12 jaar 

26 mei: Vide Papac – 14 jaar 

28 mei: Evi Snels – 19 jaar 

 

  

JARIGEN 



 

 

 

Hoofdleiding: 

Tim Mertens & Liane Van Dun 

kljminderhout@hotmail.com - www.kljminderhout.be 

Leiding -10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiding -12: 

Mertens Elke 
Hal 34a 
2322 Minderhout 
04 76/56 08 16 
Elke_mertens@live.be 
Leiding van -10 

Van Gestel Caren 
Bergenstraat 13 
2322 Minderhout 
04 71/80 18  33 
Caren.vgestel@hotmail.com 
Leiding van -10 

Aerts Karen  
Minderhoutsestraat 85  
2322 Minderhout  
04 71/24 41 04 
karenaerts5@gmail.com 
Leiding van -10 

Van Looveren Axel 
Vooraard 33 
2322 Minderhout 
04 76/97 57 56 
axelvanlooveren@telenet.be 
Leiding van -10 

Van Dun Liane 
Hoge weg 27 
2322 Minderhout 
04 77/71 51 04 
Liane.van.dun@telenet.be 
Leiding van -12 

Van Gestel Nele 
Bergenstraat 13 
2322 Minderhout 
04 73/74 36 64 
Nele.van.gestel@hotmail.com 
Leiding van -12 

GEGEVENS  

mailto:Elke_mertens@live.be
mailto:Elke_mertens@live.be


 

 

 

 

 

Leiding -14: 

 
 
 
 
 
 
 

Leiding -16: 

Leiding +16: 
 
Maandverantwoordelijken 
 

Van Haver Cailey 
Pastoor van Dykstraat 54  
2322 Minderhout  
04 73/88 30 64 
Cailey.vanhaver@yahoo.com 
Leiding van -12 

Straetemans Lennert 
Minderhoutsestraat 12 
2322 Minderhout 
04 76/94 53 76 
Lennertstraetemans@gmail.com 
Leiding van -12 

Mertens Tim 
Hal 34a 
2322 Minderhout 
04 70/52 14 44 
Timmeke.mertens@gmail.com 
Leiding van -14 

Snels Evi 
Princeven 4 
2322 Minderhout 
04 71/21 01 01 
Evisnels50@gmail.com 
Leiding van -14 

Van Rijckevorsel Lisse 
Beemden 40 
2322 Minderhout 
04 76/55 59 28 
lissevanrijckevorsel@hotmail.com 
Leiding van -16 

Mertens Arne 
Akkerloopstraat 44 
2322 Minderhout 
04 78/59 81 50 
Arnemartens1997@hotmail.com 
Leiding van -16 


