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Oktober, November & December 2022 

 

  



 



VOORWOORD 
 
 

Hallo beste leden en ouders! 
 

 

Warme zomer en ons fantastisch kamp waar veel terug mocht is 
alweer voorbij. Ook de sportfeesten zijn terug mogen doorgaan, hier 
hebben we 4 bekers mee gewonnen. Heb jij ze al gezien op onze 
Facebookpagina?  

 
 

Dit jaar krijgen we natuurlijk weer heel wat nieuwe vrienden bij daarom 
zal ik mij even voorstellen. 
Ik ben den Dolf, dé mascotte van KLJ Minderhout. Ik spreek jullie om de 
drie maanden aan in mijn eigen bladje: ’t Dolfke. Op die manier wil ik 
jullie op de hoogte houden van wat er allemaal binnen KLJ Minderhout 
gebeurt, wie wij zijn, wat wij doen enzovoort. Samen met mijn vrouw 
Dolfina en onze zoon Dolf Junior zal ik jullie avonturen op de voet 
volgen. Wij zijn alvast heel nieuwsgierig naar jullie activiteiten! 

 
 

Op de volgende pagina’s vinden jullie per leeftijdsgroep de activiteiten. 
Deze gaan normaal gezien door om de twee weken. Maar soms lukt dit 
niet, door bv. andere activiteiten zoals gewestactiviteiten, oud-ijzerslag 
etc. Dit zal duidelijk vermeld worden zodat jullie geen activiteit kunnen 
missen! 

 
 

Tot slot willen we nog even aan jullie allemaal laten weten dat de leiding 
er ontzettend veel zin in heeft en steeds klaar staat voor al jullie vragen!  
Daarom wees erg welkom bij onze grote KLJ-familie en we zien jullie 
graag op onze volgende activiteiten! 

 
 
 
 

 

Tot de volgende KLJ-activiteit! 
Den Dolf, Dolfina, Dolf Junior



ACTIVITEITENKALENDER -8 
 

 

Hoi -8’ers! 
Wat fijn om jullie allemaal terug te zien! Ondertussen weten jullie al 
hoe de Dolfkes in zijn werk gaan. Jullie leiding heeft er alvast heel 
veel zin in om knotsgekke activiteiten te doen met jullie, hopelijk jullie 
ook! Kijk maar snel verder welke activiteiten er zijn voor jullie. Tot op 
de volgende activiteiten.  

 
 

Zondag 2 oktober, 14u00 - 16u30: Fotozoektocht  
Als allereerste activiteit gaan we opzoek naar foto’s die verstopt zijn 
doorheen het hele dorp. Overal waar we een foto gevonden hebben 
spelen we nog een leuk spelletje om zo de volgende foto te kunnen 
zoeken! Hebben jullie er ook zoveel zin in als ons?  

 
 

Zondag 16 oktober: 14u00 – 16u30 Levend ganzenbord  
Vandaag staat ons levend ganzenbord op de planning. Ben jij 
benieuwd hoe dit allemaal in zijn werk gaat en wat voor leuke 
opdrachten de leiding in elkaar gestoken heeft? Kom dan zeker een 
kijkje nemen op deze zotte activiteit.  

 

 

Zondag 30 oktober: 14u00 - 16u30: Halloweentocht 
Lekker griezelen en bibberen doen we tijdens deze activiteit. Laat 
zien hoe stoer jij bent tijdens onze Halloweentocht. Je mag verkleed 
komen naar deze activiteit, doe zeker je griezelig kostuum aan!   
(Doe zeker ook warme kleren aan want het kan wel eens koud zijn!)  

 

 

Zaterdag 5 november: 18u00 – 20u00: Kindercarnabal 
Ook voor jullie hebben wij in ons feestweekend een klein fuifje voorzien. 
Je bent welkom op ons kindercarnabal trek je zotste, leukste, coolste 
outfit aan! We vragen €4 bij de inkom en hiervoor krijgen ze twee 
drankjes in de plaatst.  

 

 

Zondag 13 november: 14u00 – 16u30: Verfspelen  
Spelen met verf en lekker vuil worden, dat kan allemaal tijdens deze 
activiteit. Doe dus zeker slechte kleren aan die vuil mogen worden. 
(Voor de ouders die met de auto komen, kan een zakje voor de vuile kleren 
gemakkelijk zijn!) 



Zondag 27 november: 14u00 – 16u30: Sinterklaasactiviteit. 
De sint is in aantocht, zijn jullie allemaal een beetje braaf geweest? 
Tijdens deze activiteit gaan we mooie tekeningen maken, iets lekkers 
maken, liedjes zingen, … Tot dan!!  

 

Maandag 5 december: 19u00 – 20u00: Schoentje zetten 
“Ooh kom maar is kijken, wat ik in mijn schoentje vindt, …” zijn jullie 
allemaal een beetje braaf geweest? Dan mogen jullie maandag 5 
december jullie schoentje komen zetten in het KLJ lokaal en wie weet 
komt de Sint en zijn Pieten wel eens langs in ons lokaal  
 
Zondag 11 december: 14u00 – 16u30: 1-tegen-allen kerstspecial 
Het klassieke spel één tegen allen, maar dan net iets anders we 
maken er een kerstspecial van! Ben jij ook zo benieuwd, kom dan 
zeker langs.   
 

 

Veel liefs, en tot op de activiteiten! 
Jullie leiding: Sidney, Lander, Wout en Cailey  

 

 



 

ACTIVITEITENKALENDER -10  
 

 

Hoi -10’ers! 
Wij zijn er weer volledig klaar voor om er een leuk jaar van te maken 
met jullie. Ook dit jaar hebben we ons best gedaan om een uitdagend 
programma voor jullie in elkaar te steken! Kijk snel verder en ontdek 
wat we de komende maanden voor jullie in petto hebben. 

 

 

Zondag 2 oktober: 14u00 – 16u30: Schattenjacht  
Deze namiddag toveren we jullie om tot echte piraten. Ga samen met 
jullie leiding opzoek naar de schat van KLJ Minderhout en kom zo te 
weten waar die al die jaren verstopt zat. 
 
Zondag 16 oktober: 14u00 – 16u30 bergspelen 
Spelen op, tussen, onder de bergen, je kan het niet gekker bedenken. 
Kom zeker een kijkje nemen naar deze supertoffe activiteit! 
Doe ook wel kleren aan die vuil mogen worden.  

 

 

Zondag 30 oktober:14u00 - 16u30: Boerderij activiteit 
Boerderij spelletjes spelen op de boerderij, hoe leuk klinkt dat! Trek 
zeker niet je al te goede kleren aan en dan kunnen we aan onze 
activiteit beginnen! Tot dan.  

 

 

Zaterdag 5 november: 18u00 – 20u00: Kindercarnabal 
Ook voor jullie hebben wij in ons feestweekend een klein fuifje 
voorzien. Je bent welkom op ons kindercarnabal trek je zotste, leukste, 
coolste outfit aan! We vragen €4 bij de inkom en hiervoor krijgen ze 
twee drankjes in de plaatst.  

 

 

Zondag 13 november: 14u00 – 16u30: Plein-, kring- en balspelen  
De leiding kon niet goed kiezen welke activiteit ze nu precies wilde 
spelen, daarom hebben ze ervoor gekozen om verschillende spelletjes 
door elkaar te spelen.



Zondag 27 november: 14u00 – 16u30: Gezellige namiddag 
Vandaag doen we allerlei leuke dingen om onze namiddag zo gezellig 
mogelijk te maken. We spelen gezelschapspelletjes, bakken koekjes en 
zoveel meer. Ook zo benieuwd wat er gebeuren zal? Kom dan zeker 
langs.  

 

Maandag 5 december: 19u00 – 20u00: Schoentje zetten 
“Ooh kom maar is kijken, wat ik in mijn schoentje vindt, …” zijn jullie 
allemaal een beetje braaf geweest? Dan mogen jullie maandag 5 
december jullie schoentje komen zetten in het KLJ lokaal en wie weet 
komt de Sint en zijn Pieten wel eens langs in ons lokaal  

 

 

Zondag 11 december, 14u00 – 16u30: 1- tegen- allen 
Heb je zin om je leiding uit te dagen in verschillende opdrachten, 
kom dan zeker naar deze toffe activiteit en laat zien we het sterkste 
is. De leiding of de leden? 

 

 

Veel liefs, en tot op de activiteiten! 
Jullie leiding: Caren, Nicolas, Wibe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



MOPJES  
 

 

… Jantje zit in de klas en zegt: 'Broemm broem...' Juf zegt: 'Jantje, stop 
daar eens mee!' Jantje: 'Broem broem...' Juf: 'Jantje, als je dat nog een 
keer doet dan moet je naar de gang!' Tijdje later... 'Broem broem 
broemm broemmm', zegt Jantje. Juf: 'Jantje, ik ben er klaar mee! Ga nu 
naar de gang!' 'Sorry,' zegt Jantje, 'mijn benzine is op!' 
 
… ‘Wat voor weer is het vandaag?’ vraagt Lies aan Henk als ze wakker 
wordt. Henk schuift het gordijn open. ‘Ik kan het niet goed zien, want het 
is heel erg bewolkt!’ 
 
… Een priester komt in een woestijn en wil een kameel huren. De 
verhuurder zegt: 'Als je "poeh poeh" zegt, gaat de kameel rijden. Als je 
"poeh" zegt, gaat-ie harder rijden en als je "amen" zegt dan stopt het 
dier.' 'Oké', zegt de priester. Hij gaat op de kameel zitten en zegt: 'Poeh 
poeh'. Even later zegt de priester 'poeh' en de kameel gaat harder lopen. 
Dan ziet de priester in de verte een ravijn opdoemen. Maar hij is 
vergeten hoe je de kameel stopt. Hij doet nog een laatste schietgebedje 
en eindigt met amen. De kameel stopt één centimeter voor het ravijn. 
Dan zegt de priester: 'Poeh poeh, dat was op het nippertje! 
 
… Twee oenen doen verstoppertje. Zegt de ene oen tegen de andere: 
‘Verstop je in de kast. Daar vind ik je nooit!’ De andere oen dat wat hem 
gezegd wordt. Na tien minuten hoort hij de ene oen roepen: ‘Kom maar 
uit die kast. Ik kan je niet vinden!’ 
 
… Jantje komt uit school en zegt tegen zijn moeder: ‘Mama, ik wou dat 
we een rond klaslokaal hadden.’ ‘Waarom dan?’ vraagt haar moeder. 
‘Omdat ik dan nooit meer in de hoek hoef te staan!’ 
 
… Jantje ziet een vrouw huilend op een bankje zitten. Hij krijgt 
medelijden en loopt naar haar toe. 'Mevrouw, wat is er met u aan de 
hand?’ vraagt hij beleefd. 'Niemand ziet me staan’, zegt ze snikkend. 
Jantje: 'Maar dat is toch logisch, mevrouw? U zit toch!’ 
 

 

 

 

 
 



ACTIVITEITENKALENDER -12  
 

 

Hoi -12’ers! 
Wij zijn er weer volledig klaar voor om er een leuk jaar van te maken 
met jullie. Ook dit jaar hebben we ons best gedaan om een uitdagend 
programma voor jullie in elkaar te steken! Kijk snel verder en ontdek 
wat we de komende maanden voor jullie in petto hebben. 

 

 

Zondag 2 oktober: 14u00 – 16u30: Balspelen  
We spelen vandaag verschillende spelletjes met een bal, sommige 
zullen deze spelletjes al kennen maar er zullen ook een tal van 
nieuwe spelletjes zijn. Kom zeker een kijkje nemen.  
 
Zondag 16 oktober: 14u00- 16u30 Levend ganzenbord 
Een gezelschapsspel maar dan in het groot, wie vindt dat nu niet 
leuk? Kom zeker langs om te zien we de grote ganzenkampioen is.  

 

 

Zondag 30 oktober, 14u00 - 16u30: Schattenjacht 
Deze namiddag toveren we jullie om tot echte piraten. Ga samen met 
jullie leiding opzoek naar de schat van KLJ Minderhout en kom zo te 
weten waar die al jaren verstopt zat. 
 
Zaterdag 5 november: 18u00 – 20u00: Kindercarnabal 
Ook voor jullie hebben wij in ons feestweekend een klein fuifje 
voorzien. Je bent welkom op ons kindercarnabal trek je zotste, leukste, 
coolste outfit aan! We vragen €4 bij de inkom en hiervoor krijgen ze 
twee drankjes in de plaatst.  

 

 

Zondag 13 november, 14u00 – 16u30: Rechtdoortocht 
Altijd maar rechtdoor wandelen om zo terug aan het lokaal uit te 
komen. Dit staat op de planning voor deze middag. Doe zeker 
slechte kleren aan die vuil en nat mogen worden!



Zondag 27 november, 14u00 – 16u30: Ruwe spelen 
Eens wat ruwere spelen, dan de normale spelletjes die we doen op de 
KLJ. Doe kleren aan die eventueel kapot mogen.  
 
Maandag 5 december: 19u00 – 20u00: Schoentje zetten 
“Ooh kom maar is kijken, wat ik in mijn schoentje vindt, …” zijn jullie 
allemaal een beetje braaf geweest? Dan mogen jullie maandag 5 
december jullie schoentje komen zetten in het KLJ lokaal en wie weet 
komt de Sint en zijn Pieten wel eens langs in ons lokaal  

 
 

Zondag 11 december, 14u00 – 16u30: Highland Games 
Spelletjes spelen op een Schotse manier, wie is er ook zo benieuwd 
wat dat wilt zeggen? Kom dan zeker langs deze middag.  

 

 

Veel liefs, en tot op de activiteiten! 
Jullie leiding: Ella, Thijs en Jarne 



WIST JE DAT… 
 
 

… iedereen het kamp super tof vond en dat wij al zeker uitkijken naar 
het volgende kamp! Jullie toch ook? 

 

 

... we dit jaar 4 bekers hebben gewonnen met de sportfeesten.  
 

 

… er een paar leidingen zijn gestopt dit jaar? Nogmaals bedankt aan 
Anouk, Nele, Elias en Thymo voor de fantastische jaren!  
 
…Er ook enkele nieuwe leiding gestart is namelijk Lander, Wout, Jarne 
en Wibe. Wij wensen hen veel succes de volgende jaren. 

 
 

 

 
 

 



 

ACTIVITEITENKALENDER -14 
 

 
 
 

Hoi -14’ers! 
We gaan er dit jaar weer een geweldig KLJ jaar van maken met zen 
allen. Hieronder vinden jullie de leuke activiteiten die de leiding voor 
jullie heeft bedacht, kijk dus maar rap verder. 

 

 

Vrijdag 30 september: 19u30 – 21u30: Boerenspel  
Het boerenspel staat deze middag op de planning, wie is er ook 
benieuwd wat dit precies inhoud? Kom dan langs op de activiteit.  

 

 

Vrijdag 14 oktober: 19u30 – 21u30: Mijn lid kan dit  
Ben jij een lid dat veel kan of denkt veel te kunnen? Laat dit dan 
tijdens de activiteit zien, wie kan er het beste moppen tappen, zingen, 
dansen etc.  

 

 

Vrijdag 28 oktober: 19u30 – 21u30: Altijd rechtdoortocht  
Altijd maar rechtdoor wandelen om zo terug aan het lokaal uit te 
komen? Dit staat op de planning voor deze middag. Doe zeker slechte 
kleren aan die vuil mogen worden!  

 
 

Vrijdag 4 en zaterdag 5 november, Carnabal en Pimp my Night 
Onze jaarlijkse fuiven zijn weer in aantocht! Kom samen met je 
vrienden en vriendinnen een kijkje nemen! Want het wordt weer een 
spetterende fuif. Kom je de tent mee opstellen? Dan krijg je hiervoor 
gratis inkom. 

 

 Vrijdag 11 november, 19u30 – 21u30: Binnen de minuut  
Binnen de minuut zoveel mogelijk opdrachten voltooien en zo veel 
punten binnenhalen voor je team. Wie kan er een minuut lang een 
balletje omhooghouden of wie kan er zoveel mogelijk letterkoekjes in 
zijn mond steken binnen de minuut? 

 

 

Vrijdag 25 november, 19u30 – 21u30: Verrassing 
De leiding heeft speciaal voor jullie een verrassing op de planning 
staan, even benieuwd wat ze voor jullie in petto hebben? Kom dan 
zeker langs!  
 
 



Maandag 5 december: 19u00 – 20u00: Schoentje zetten 
“Ooh kom maar is kijken, wat ik in mijn schoentje vindt, …” zijn jullie 
allemaal een beetje braaf geweest? Dan mogen jullie maandag 5 
december jullie schoentje komen zetten in het KLJ lokaal en wie weet 
komt de Sint en zijn Pieten wel eens langs in ons lokaal  

 

 

Vrijdag 9 december, 19u30- 21u30: kerstfeestje 
Trek je mooiste kleren aan, want we gaan samen kerst al inzetten. 
Hierbij wordt via whatsapp nog van alles geregeld, dus hou dit goed in 
de gaten! 

 
Zaterdag 31 december: Oudejaarsbal 
Hopelijk kan dit jaar ons oudejaarsbal doorgaan! Want we gaan er 
een spetterend eindejaar van maken, heb jij ook zin om samen met 
ons het begin van het nieuwe jaar fantastisch in te zetten? Kom 
dan zeker naar ons spetterend oudejaarsbal. Kom je de tent mee 
opstellen? Dan krijg je hiervoor gratis inkom!  
 

 

 

Veel liefs, en tot op de activiteiten! 
Jullie leiding: Frits, Wannes en Ine  

 
 



ACTIVITEITENKALENDER -16 
 
 

Hé allertofste -16’ers, 
Hier zijn we weer! Met een nieuw KLJ jaar, en nieuwe activiteiten! Ben 
jij ook zo benieuwd wat jullie leiding in petto heeft, kom dan zeker naar 
de activiteiten die je hieronder kan vinden! 

 
 

Vrijdag 30 september, 19u30 – 21u30: Verrassing 
De eerste activiteit is al meteen een verrassing voor jullie. Even 
benieuwd naar wat de leiding in petto heeft vandaag? Kom zeker langs! 
  
Vrijdag 14 oktober 19u30 – 21u30: Schotse Highland games 
Spelletjes spelen op een schotse manier, wie is er ook zo benieuwd 
wat dat wil zeggen? Kom dan zeker langs!!  

 

 

Vrijdag 28 oktober 19u30 – 21u30: Poolparty 
Hopelijk is het warm genoeg om met z’n allen een feestje te maken op 
dit knotsgekke poolparty!  

 

Vrijdag 4 en zaterdag 5 november, Carnabal en Pimp my Night 
Onze jaarlijkse fuiven zijn weer in aantocht! Kom samen met je 
vrienden en vriendinnen een kijkje nemen! Want het wordt weer een 
spetterende fuif. Kom je de tent mee opstellen? Dan krijg je hiervoor 
gratis inkom!  

 

 

Vrijdag 11 november, 19u30 - 21u30: Spel zonder grenzen  
Een spel zonder grenzen, durft de leiding dit wel aan? Kom met zen 
allen de boel op stelten zetten tijdens het spel zonder grenzen.  

 

 

Vrijdag 25 november, 19u30 – 21u30: Dropping  
Ben Doe je slechte kleren aan want het is tijd voor de dropping. 
Ergens ver weg gedropt worden om dan terug de weg te vinden tot 
aan het lokaal.  

 
Maandag 5 december: Schoen zetten 
“Ooh kom maar is kijken, wat ik in mijn schoentje vindt …” zijn jullie 
allemaal een beetje braaf geweest? Dan mogen jullie maandag 5 
december jullie schoentje komen zetten in het KLJ lokaal en wie weet 
komt de sint en zijn pieten wel eens langs in ons lokaal.  
 
 



 
 

 

Vrijdag 9 december, 19u30 – 21u30: Sinterklaasfeest 
We geven een feest speciaal voor onze lieve sint en zijn pieten, dit wil 
je toch niet missen?  
 
Zaterdag 31 december: Oudejaarsbal 
Hopelijk kan dit jaar ons oudejaarsbal doorgaan! Want we gaan er 
een spetterend eindejaar van maken, heb jij ook zin om samen 
met ons het begin van het nieuwe jaar fantastisch in te zetten? 
Kom dan zeker naar ons spetterend oudejaarsbal. Kom je de tent 
mee opstellen? Dan krijg je hiervoor gratis inkom!  
 

 

 

Groetjes, en tot op de activiteiten! 
Jullie leiding: Joren en Wouter 

 
 
 

 



ACTIVITEITENKALENDER +16 
 

Hoi +16’ers! 
Ook voor jullie gaat er een nieuw KLJ-jaar van start. Dit jaar zal Bram en 
Laurens voor jullie verschillende activiteiten voorzien. Kijk snel verder 
en ontdek wat er allemaal op de planning staat de komende maanden. 

 
 

Zaterdag 15 oktober: Plakavond 
We gaan reclame maken voor Carnabal en Pimp My Night, we zullen 
naar verschillende cafés gaan om te plakken en stoppen ook even om 
een pintje te drinken.  

 
 

Vrijdag 19 november: Aftermaisparty waasland 
We gaan naar de Aftermaispary in het Waasland, meer informatie volgt 
via de Whatsappgroep! Tot dan!  

 

 

Zaterdag 17 december: Kerstfeestje 
Kom in je beste kleren naar ons geweldig kerstfeestje! Ook hier volgt 
verdere info via de Whatsapp groep.  

 

 

Groetjes van jullie leiding: Bram en Laurens 



JARIGEN 
 

 

1 september: Jarne Mertens – 16 jaar 
 

2 september: Wout Aerts – 16jaar 
 

6 september: Stijn Aerts – 23 jaar 
 

16 september: Mirte Bruijns – 24 jaar 
 

18 september: Joran Aerts – 14 jaar 
 

23 september: Stef Beyers – 29 jaar 
 

28 september: Joren van Dun – 17 jaar 
 

29 september: Caren van Gestel – 21 jaar 
 

6 oktober: Daan Bruijns – 26 jaar 
 

7 oktober: Jelle Bouwdewijns – 24 jaar 
 

16 oktober: Ellen van Rijckevorsel – 26 jaar 
 

20 oktober: Anouk van Looveren – 18 jaar 
 

18 oktober: Jill Fransen – 25 jaar 
 

16 november: Thijs van Dun – 17 jaar 
 

30 november: Laurens Klessens – 17 jaar 
 

12 december: Dauwe De Bie – 16jaar 
 

12 december: Wiebe De Bie – 16 jaar 
 

18 december: Lucas Quirijnen – 13 jaar 
 

21 december: Fiebe De Bie – 18 jaar 
 

21 december: Glenn Brosens – 12 jaar 
 

31 december: Wouter Straetemans – 19 jaar 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



GEGEVENS 
 

Hoofdleiding: 
Caren Van Gestel & Ine Stoffels 
kljminderhout@hotmail.com - www.kljminderhout.be 

 

 

Leiding -8: 

 
 

Leiding -10  

Caren Van Gestel 

Bergenstraat 13 

2322 Minderhout 

04 71/80 18 33 

Caren.vgestel@hotmail.com 

Nicolas Pauwels 

Gemeentestraat 33  

2322 Minderhout 

04 70/69 37 14 

Nicolas.pauwels@gmail.com 

Wibe De Bie  

Rombout keldermansstraat 9 

2320 Hoogstraten  

04 68/59 35 23  

wibedebie@hotmail.com 

 

 

 
 

Cailey Van Haver 
Pastoor Van Dijckstraat 54 
2322 Minderhout 

0573/20 15 20  
Cailey.vanhaver@yahoo.com 

 

Lander Mertens  
Minderhoutsestraat 147 
2321 Meer 
04 77/77 69 52 
Landermertens06@gmail.com 

Wout Aerts 
Hal 42 
2322 Minderhout 
04 72/ 13 10 13 
wout.aerts.13@gmail.com 

 

Sidney van Der Zwaag  
Schrans 2 
5114 AA Casterlré 
06 19/57 44 72 
sidneyvanderzwaag@gmail.com 

http://www.kljminderhout.be/


Leiding -12  

Ella Van Dun 
Hoge Weg 27 

2322 Minderhout 

   04 73/29 20 61           
van.dun.ella@gmail.com 

Thijs Van Dun 
Sint-michielsstraat 4 

2322 Minderhout  
04 93/ 78 65 10 

Jarne Mertens 
Blauwbossen 18 

2322 Minderhout 
04 70/ 55 35 58 
Jarnemertens2322@gmail.com 

 
 

Leiding -14  

Frits Aerts 
Hal 33 
2322 Minderhout 
04 68/ 46 15 21 
aertsfrits@gmail.com 

 

Wannes Kox 
Bosuil 06 
2323 Wortel  

04 99/ 88 47 60 
Wanneskox2005@gmail.com 

 

  Ine Stoffels  
Bergenstraat 5 
2322 Minderhout 
04 74/ 07 27 24 
Ine.Stoffels@hotmail.com 
 

 

Leiding -16 
 

Wouter Straetemans  
Minderhoutsestraat 123 
2322 Minderhout 
04 75/ 28 11 25 
wouterstraetemans@gmail.com 

 

Joren van Dun 
Hoge weg 27 
2322 Minderhout  
04 71 69 65 35  
Jorenvandun@gmail.com 

 

 

 



 

Leiding +16: 
Bram Vermeiren  
Withof 2a  
2322 Minderhout  
04 72/09 89 86  
Bram-vermeiren@telenet.be 

Laurens Klessens 
Hal 7 
2322 Minderhout 
04 72/59 05 24  
Laurens.klessens@icloud.com 

 


