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Hallo beste leden en ouders! 
 
Warme zomer en ons fantastisch kamp al was het dit jaar een beetje 
anders. Toch hebben we er een top kamp van kunnen maken. Helaas 
zijn de sportfeesten dit jaar niet kunnen doorgaan, maar zo kunnen we 
voldoende oefenen voor de sportfeesten in 2021. 
 
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,.. 
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! 
Dit jaar zijn de leeftijdsgroepen wat veranderd. We zijn van start gegaan 
met een -9. Dit wilt zeggen dat iedereen welkom is vanaf het 1ste 
leerjaar bij KLJ Minderhout.  
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 
 
 

VOORWOORD 



 

 

 
 
 
Hoi -9’ers!  
Eerst en vooral, van harte welkom aan al onze nieuwe leden! Omdat 
het de eerste keer is dat we met een -9 werken, is het ook voor jullie 
leiding nog even spannend. Maar samen maken we er een feestelijk 
jaar van! Tot op de volgende activiteiten.  
 
Zondag 11 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.   
 
Vrijdag 23 oktober: dag van de jeugdbeweging 
Dit is de dag dat je aan iedereen kan laten zien hoe trots je wel niet 
bent om KLJ’er te zijn. Doe zeker je KLJ-trui en sjaaltje aan op school  
en laat aan iedereen zien dat jij een rasechte KLJ’er bent! Een sjaaltje 
hebben jullie allemaal bij inschrijving gekregen. Moest je ook graag een 
trui en/of T-shirt hebben, dan kan je die op één van de activiteiten 
aankopen. T-shirts kosten 10 euro en truien 25 euro. Je kan zowel 
contant betalen op één van de activiteiten als een overschrijving 
plaatsen.  
 
Zondag 25 oktober, 14u00 - 16u30: Bosspel 
We spelen vandaag in het bos, doe je slechte kleren aan en breng je 
goed humeur mee! Tot op de activiteit.  
 
Zondag 8 november, 14u00 - 16u30: Pleinspelen  
Laat je vandaag helemaal gaan tijdens de leuke pleinspelen. Hier leren 
jullie elkaar weer een beetje beter kennen. Kom dus zeker langs en dan 
houden we weer een gezellige spelnamiddag!  
 
Zondag 22 november, 14u00 – 16u30: één tegen allen 
Heb je zin om je leiding uit te dagen in verschillende opdrachten, kom 
dan zeker naar deze toffe activiteit en laat zien wie het sterkste is. De 
leiding of de leden?  
 

ACTIVITEITENKALENDER -9 



 

 

Zondag 6 december, 14u00 – 16u30: De Sint op bezoek.  
Vandaag komt Sinterklaas een bezoekje brengen bij onze KLJ. Als jullie 
allemaal een beetje braaf zijn geweest, zal hij zeker veel lekkers voor 
jullie bij hebben. Brengen jullie een leuke tekening mee voor Sinterklaas 
en zijn pieten?  
 
Zondag 20 december, 14u00 – 16u30: Verrassing 
Heb je zin in weer een knotsgekke KLJ activiteit? Kom dan zeker naar 
deze activiteit want jullie leiding heeft een super toffe verassing voor 
jullie klaar staan.   
 
Veel liefs, en tot op de activiteiten! 
Jullie leiding: Lisse, Axel, Anouk, Ine, Wout en Sidney  
 

  



 

 

 
                                                                                                            
 
 
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 11 oktober, 14u00 – 16u30: Gezelschapspelletjes 
Vandaag gaan we het lekker gezellig maken met verschillende 
spelletjes. En leren we elkaar nog beter kennen! Hopelijk komen jullie 
met zen allen af om er een geweldige dag van te maken!  
 
Vrijdag 23 oktober: Dag van de jeugdbeweging 
Dit is de dag dat je aan iedereen kan laten zien hoe trots je wel niet 
bent om KLJ’er te zijn. Doe zeker je KLJ-trui en sjaaltje aan op school  
en laat aan iedereen zien dat jij een rasechte KLJ’er bent! Een sjaaltje 
hebben jullie allemaal bij inschrijving gekregen. Moest je ook graag een 
trui en/of T-shirt hebben, dan kan je die op één van de activiteiten 
aankopen. T-shirts kosten 10 euro en truien 25 euro. Je kan zowel 
contant betalen op één van de activiteiten als een overschrijving 
plaatsen.  
 
Zondag 25 oktober, 14u00 -  16u30 : Ruwe spelen 
Trek je stoute schoenen en slechte kleren maar aan. Dan maken we er 
een ruwe namiddag van!   
 
Zondag 8 november, 14u00 - 16u30: Schatkisten zoektocht  
Vandaag gaan we opzoek naar de schat van de KLJ. Kom jij je leiding 
helpen zoeken? Zet je speurneus op en kom gezellig naar de activiteit.  
 
Zondag 22 november, 14u00 – 16u30: verrassing  
Een verrassing is altijd leuk, zijn jullie ook zo benieuwt wat jullie leiding 
in petto heeft? Kom dan zeker naar de activiteit!!  
 
 

ACTIVITEITENKALENDER -12 



 

 

Zondag 6 december, 14u00 – 16u30: sinterklaas  
Vandaag komt Sinterklaas een bezoekje brengen bij onze KLJ. Als jullie 
allemaal een beetje braaf zijn geweest, zal hij zeker veel lekkers voor 
jullie bij hebben. Brengen jullie een leuke tekening mee voor Sinterklaas 
en zijn pieten?  
 
Zondag 20 december, 14u00 – 16u30: één 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: Cailey, Lara, Ella, Thymo, Wouter  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
… iedereen het kamp super tof vond en dat wij al zeker uitkijken naar 
het volgende kamp! Jullie toch ook? 
 
... we dit jaar geen sportfeesten hebben gehad, maar dat we volgend 
jaar ons dubbel zo hard gaan inzetten.  
  
… er een paar leidingen zijn gestopt dit jaar? Nogmaals bedankt aan 
Evi, Elke, Arne, Sverre, Karen voor de fantastische jaren! Maar we 
hebben ook enkele nieuwe leiding namelijk Anouk, Lara, Ella, Ine, Wout 
en Thymo. Wij wensen hen veel succes de volgende jaren. 
 
… we ons kamp dit jaar hebben moeten opsplitsen in 2 bubbels. Maar 
we alsnog het beste ervan hebben gemaakt.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIST JE DAT… 



 

 

 
 
 
 
 
 
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 9 oktober, 19u30 – 21u30: Van A naar B tocht 
Vandaag gaan we van punt A naar punt B, lukt dit jullie zonder van het 
pad af te dwalen? Doe zeker slechte kleren aan en tot op de activiteit! 
 
Vrijdag 23 oktober: Dag van de jeugdbeweging 
Dit is de dag dat je aan iedereen kan laten zien hoe trots je wel niet 
bent om KLJ’er te zijn. Doe zeker je KLJ-trui en sjaaltje op school aan 
en laat aan iedereen zien dat jij een rasechte KLJ’er bent! Een sjaaltje 
hebben jullie allemaal bij inschrijving gekregen. Moest je ook graag een 
trui en/of T-shirt hebben, dan kan je die op een van de activiteiten 
aankopen. T-shirts kosten 10 euro en truien 25 euro. Je kan zowel 
contant betalen op één van de activiteiten als een overschrijving 
plaatsen. Omdat we nog niet zeker zijn dat het ontbijt aan de pax door 
zal gaan hebben we een alternatief gezocht. Daarom spreken we af om 
7u aan het lokaal. Dan ontbijten we samen in het lokaal en maken we 
er in ons eigen lokaal een gezellige boel van!!  
 
Vrijdag 23 oktober, 19u30 – 21u30: Tractortocht 
Heb je zin in een te gekke tractortocht? We rijden samen heel 
Minderhout rond. Heb jij ook zin in deze te super toffe tocht? Kom dan 
zeker naar deze activiteit!  
 
Vrijdag 6 november, 19u30 – 21u30: Zen en relax 
Vanavond komen we volledig tot rust tijdens deze rustige activiteit.  
Komen jullie gezellig mee chillen met ons? Zodat jullie weer helemaal 
zen zijn… 
 
 

ACTIVITEITENKALENDER -14 



 

 

Vrijdag 20 november, 19u30 – 21u30: Quiz 
Hoeveel weten jullie? Laat dit vanavond maar eens zien tijdens de 
super coole quiz die jullie leiding in elkaar heeft gestoken. Laat zien aan 
de rest van je groep dat je veel weet en veel kan! Zorg er maar voor dat 
je er bent!  
 
Vrijdag 4 december, 19u30 – 21u30: Sinterklaasactiviteit 
Hopelijk ben jij dit jaar braaf geweest… Vandaag komt de Sint op 
bezoek en zullen we zien wie er allemaal braaf is geweest en wie niet. 
Ben jij ook benieuwd? Kom dan zeker vanavond!  
 
Vrijdag 18 december, 19u30- 21u30: Snackmaker  
Laat vanavond je kookkunsten maar eens zien tijdens deze lekkere 
activiteit. Kan jij goed koken? Waag vanavond je kans om de 
snackmaker van KLJ Minderhout te worden.  
 
Veel liefs, en tot op de activiteiten! 
Jullie leiding: Elias, Liane, Nele 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
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, komt dan zeker naar 
de activiteiten die je hieronder kan vinden!  
 
Vrijdag 9 oktober, 19u30 – 21u30: Dorpsspel  
Vandaag spelen we een dorpsspel in eigen dorp. Ook benieuwd wat 
jullie leiding van plan is met deze knotsgekke activiteit? Kom dan zeker 
eens een kijkje nemen!  
 
Vrijdag 23 oktober: Dag van de jeugdbeweging 
Dit is de dag dat je aan iedereen kan laten zien hoe trots je wel niet 
bent om KLJ’er te zijn. Doe zeker je KLJ-trui en sjaaltje op school aan 
en laat aan iedereen zien dat jij een rasechte KLJ’er bent! Een sjaaltje 
hebben jullie allemaal bij inschrijving gekregen. Moest je ook graag een 
trui en/of T-shirt hebben, dan kan je die op een van de activiteiten 
aankopen. T-shirts kosten 10 euro en truien 25 euro. Je kan zowel 
contant betalen op één van de activiteiten als een overschrijving 
plaatsen. Omdat we nog niet zeker zijn dat het ontbijt aan de pax door 
zal gaan hebben we een alternatief gezocht. Daarom spreken we af om 
7u aan het lokaal. Dan ontbijten we samen in het lokaal en maken we 
er in ons eigen lokaal een gezellige boel van!! 
 
Vrijdag 23 oktober, 19u30 - 21u30: Tractortocht 
Ook vandaag heeft jullie leiding weer een fantastische activiteit klaar 
staan. Doe zeker niet je beste kleren aan, en kom mee doen met deze 
leuke activiteit.  
 
 
Vrijdag 6 november, 19u30 - 21u30: Quiz 
Ben jij slim genoeg om te kunnen antwoorden op de moeilijke vragen 
die de leiding bedacht heeft? Laat samen met je groep zien dat je alles 
kan en kom massaal naar de activiteit toe! Tot dan!!  
 
 

ACTIVITEITENKALENDER -16 



 

 

Vrijdag 20 november: Basics 
Ben jij ook zo benieuwd wat jullie leiding bedoelen met Basics? Kom 
dan zeker naar de activiteit, zo weet je wat voor toffe activiteit dit wel 
niet gaat worden.  
 
Vrijdag 4 december: Sinterklaasactiviteit 
Hopelijk ben jij dit jaar braaf geweest… Vandaag komt de Sint op 
bezoek en zullen we zien wie er allemaal braaf is geweest en wie niet. 
Ben jij ook benieuwd? kom dan zeker vanavond!  
 
Vrijdag 18 december: Chill-examenmomentje 
Omdat voor sommige de examens beginnen, kan een activiteit ook wat 
rustiger aan zijn. Heb jij zin om eventjes te ontspannen en als die 
examenstress van je af te schudden kom dan zeker naar de activiteit. 
Ook leden zonder examens zijn welkom natuurlijk ;)  
 
Groetjes, en tot op de activiteiten! 
Jullie leiding: Bram, Caren, Lennert  
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Hoi +16’ers! 
Ook voor jullie gaat er een nieuw KLJ-jaar van start. Dit jaar zal er elke 
maand een andere leeftijdsgroep een spetterende activiteit voor jullie in 
elkaar steken. Kijk snel verder en ontdek wat er allemaal op de planning 
staat de komende maanden.  
 
Zaterdag 17 oktober: Casinoavond  
Het KLJ-jaar is weer van start gegaan, en ook voor onze lieve +16 
hebben we activiteiten voorzien. De aller eerste activiteit die op de 
agenda staat is de casinoavond. Kun jij je pokerface opzetten en zo de 
andere misleiden? Kom dan zeker naar de activiteit!  
 
Vrijdag 21 november: Quiz 
Laat zien hoe hoog jullie IQ is, want vandaag doen we een Quiz. Maar 
geen gewonen quiz! Dus bereid jullie al maar voor en laat zien wat jou 
team allemaal in petto heeft!! Tot op de activiteit!  
 
Zaterdag 5 december: sinterklaas 
Zijn jullie dit jaar braaf geweest? Kom dan zeker eens een kijkje nemen 
op de sinterklaasactiviteit en vergeet jullie tekening voor Sinterklaas en 
zijn pieten natuurlijk niet! Tot dan!  
 
Groetjes van jullie leiding!  
  

ACTIVITEITENKALENDER +16 



 

 

 
 
1 september: Jarne Mertens – 14 jaar 

2 september: Wout Aerts – 14 jaar 

4 september: Lars Godrie – 11 jaar 
6 september: Stijn Aerts – 21 jaar 

16 september: Mirte Bruijns – 22 jaar 

18 september: Joran Aerts – 12 jaar 

22 september: Jonas Bevers – 14 jaar 

23 september: Stef Beyers – 27 jaar  

28 september: Joren van Dun – 15 jaar 

28 september: Paulien Mertens – 21 jaar 

29 september: Caren van Gestel – 19 jaar 

6 oktober: Daan Bruijns – 24 jaar 

7 oktober: Jelle Bouwdewijns – 22 jaar 

12 oktober: Siebe Krols – 13 jaar 

16 oktober: Ellen van Rijckevorsel – 24 jaar 

18 oktober: Lennert Straetemans – 18 jaar 

20 oktober: Anouk van Looveren – 16 jaar 

24 oktober: Robbe Jansen – 14 jaar 

18 oktober: Jill Fransen – 23 jaar 

16 november: Thijs van Dun – 15 jaar 

18 november: Thomas Jochems – 13 jaar 

30 november: Laurens Klessens – 15 jaar 

12 december: Dauwe De Bie – 14 jaar  

12 december: Wiebe De Bie – 14 jaar  

JARIGEN 



 

 

16 december: Sebastian Rood – 26 jaar  

18 december: Lucas Quirijnen – 11 jaar  

21 december: Fiebe De Bie – 16 jaar  

21 december: Glenn Brosens – 10 jaar  

31 december: Wouter Straetemans – 17 jaar  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Hoofdleiding: 
Lisse Van Rijckevorsel & Liane Van Dun 
kljminderhout@hotmail.com - www.kljminderhout.be 
 
Leiding -9: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisse Van Rijckevorsel 
Beemden 40 
2322 Minderhout 
04 76/55 59 28  
lissevanrijckevorsel@gmail.com 
 

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

Wout Van den Bergh 
Venhoefweg 28 
2322 Minderhout 
04 70/36 84 14  
Woutvdbergh@gmail.com 

Axel Van Looveren  
Vooraard 33 
2322 Minderhout 
04 74/92 94 95  
axelvanlooveren@telenet.be 
 

Anouk Van Looveren  
Vooraard 33 
2322 Minderhout  
04 75/46 68 30  
anoukvanlooveren@gmail.com 

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

GEGEVENS  



 

 

Leiding -12: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Leiding -14: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ella Van Dun  
Hoge Weg 27  
2322 Minderhout  
04 73/29 20 61  
van.dun.ella@gmail.com 
 

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

Cailey Van Haver 
Pastoor van Dykstraat 54  
2322 Minderhout  
04 73/20 15 20 
Cailey.vanhaver@yahoo.com 

Thymo Kennes 
Blauwbossen 3a 
2322 Minderhout  
04 70/04 20 36  
thymokennis@gmail.com 

Lara Sprangers  
Bredaseweg 11a 
2322 Minderhout 
04 70/48 61 02 
Larasprangers60@gmail.com 
 

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

Liane Van Dun 
Hoge Weg 27  
2322 Minderhout  
04 77/71 51 04  
Liane.van.dun@telenet.be 

Elias Klessens 
Hal 7 
2322 Minderhout  
04 71/28 04 45 
Elias.klessens@gmail.com 

 



 

 

Leiding -16: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leiding +16: 
Leiding van de leeftijdsgroepen.  

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

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

Lennert  Straetemans 
Minderhoutsestraat 123 
2322 Minderhout  
04 76/94 53 76 
lennertstraetemans@gmail.com 


