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Hoi -9’ers!  

Hier ben ik weer met een nieuw Dolfke. Dit nieuwe jaar gaan jullie 
leiding weer knotsgekke activiteiten in elkaar steken. Hopelijk zien we 
elkaar weer elke zondag. Lees snel verder en kom te weten wat we in 
petto hebben voor jullie!  

 

Zaterdag 2 januari, 18u00 – 20u30: fakkeltocht                             
! opgelet deze actvititeit is op zaterdag ipv zondag ! 
We gaan samen met de -12 op fakkeltocht, we spreken met z’n allen af 
om … uur aan het lokaal zodat we samen kunnen vertrekken. De 
leiding kijkt er alvast enorm hard naar uit! Jullie toch ook?  
 

Zondag 17 januari, 14u00 – 16u30: Vriendjesdag  
Vandaag mogen jullie al jullie vriendjes en vriendinnetjes meenemen 
naar de KLJ, ook diegene die nog niet in de KLJ zitten en maken we er 
samen een super leuke activiteit van.  
 
Zondag 31 januari, 14u00 - 16u30: Van A naar B 
A,B,C,… jaja jullie lezen het goed vandaag doen we alles volgens het 
alfabet. Jullie zijn vast en zeker benieuwd naar deze activiteit, kom dus 
zeker allemaal op tijd naar het lokaal!  
 

Zondag 21 februari : 10u00 - … jaarmis  
Als de Corona-maatregelen het toelaten gaan we ook dit jaar met z’n 
allen naar de kerk om de K van KLJ nog eens extra in de verf te zetten 
We komen samen aan het lokaal om 10u30 zodat we samen alle liedjes 
nog eens kunnen oefenen. Doe zeker je uniform (sjaaltje, trui/T-shirt) 
aan! Iedereen – ouders, zussen, broers, buren, oma’s en opa’s – is 
welkom in de viering die begint om 11 uur. Bedankt alvast om te 
komen! 

ACTIVITEITENKALENDER -9 



 

 

Zondag 28 februari, 14u00 – 16u30: pleinspelen 
Hebben jullie ook zo een zin om verschillende leuke spelletjes te spelen 
samen met jullie leiding? Kom dan zeker naar deze knotsgekke 
activiteit!!  
 
12 – 14 maart: 19u00 - … weekendje  
Als de Corona-maatregelen het toe laten gaan we dit jaar weer graag 
op weekend met jullie. Het wordt een weekend vol spel en plezier. Voor 
jullie is dit al een voorbereiding op ons kamp. Het wordt zeker en vast 
een GE-WEL-DIG weekend! Verder info volgt.  
 

28 maart: 14u30 – 16u00: Carnaval  
Vandaag maken we er een feest van, kom allemaal verkleed naar het 
lokaal want het is carnaval! We gaan samen helemaal uit ons dak op de 
leukste muziek en amuseren ons heel de namiddag, jullie komen toch 
allemaal?  
 
Veel liefs, en tot op de activiteiten! 

 
Jullie leiding: Lisse, Axel, Wout, Anouk, Ine en Sidney   
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 

Hoi lieve -12!  
Hier is alweer een nieuw dolfke met knotsgekke en leuke activiteiten. 
Hopelijk hebben jullie er net zoveel zin in als jullie leiding! Hieronder 
kan je de activiteiten vinden die jullie te wachten staan.  
 
Zaterdag 2 januari, 18u00 – 20u30: fakkeltocht                             
! opgelet deze actvititeit is op zaterdag ipv zondag ! 
We gaan samen met de -12 op fakkeltocht, we spreken met z’n allen af 
om … uur aan het lokaal zodat we samen kunnen vertrekken. De 
leiding kijkt er alvast enorm hard naar uit! Jullie toch ook?  
 
Zondag 17 Januari, 14u00 – 16u30: Bosspel 
Vandaag gaan we een spel spelen in het bos. Doe zeker je slechte 
kleren aan die vuil mogen worden. Probeer ook met de fiets te komen, 
wanneer dit niet lukt laat het dan even weten. Dit kan je doen via de 
Whatsapp van de -12!  
 
Zondag 31 januari, 14u00 – 16u30: tractortocht 
Vandaag gaan we een lekker tochtje maken met de tractor, tussendoor 
maken we tussenstops om spelletjes te spelen. Doe zeker je slechte 
kleren aan en kom met een goed humeur naar de klj! Tot dan!!  
 
Zondag 21 februari : 10u00 - … jaarmis  
Als de Corona-maatregelen het toelaten gaan we ook dit jaar met z’n 
allen naar de kerk om de K van KLJ nog eens extra in de verf te zetten 
We komen samen aan het lokaal om 10u30 zodat we samen alle liedjes 
nog eens kunnen oefenen. Doe zeker je uniform (sjaaltje, trui/T-shirt) 
aan! Iedereen – ouders, zussen, broers, buren, oma’s en opa’s – is 
welkom in de viering die begint om 11 uur. Bedankt alvast om te 
komen! 
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Zondag 28 februari, 14u00 – 16u30: levend ganzenbord 
Ken je het spelletje ganzenbord, wel dit spel gaan we spelen maar dan 
in het groot! Heb jij even veel zin als jullie leiding om ganzenbord te 
spelen? Kom dan zeker naar de activiteit!  
 
12 – 14 maart: 19u00 - … weekendje  
Als de Corona-maatregelen het toe laten gaan we dit jaar weer graag 
op weekend met jullie. Het wordt een weekend vol spel en plezier. Voor 
jullie is dit al een voorbereiding op ons kamp. Het wordt zeker en vast 
een GE-WEL-DIG weekend! Verder info volgt.  
 
Zondag 28 maart, 14u00 – 16u30: verrassing 
Een verrassing? Zijn jullie benieuwd wat jullie leiding in petto heeft? Of 
kan je niet wachten wat de verrassing is? dan zul je naar de activiteit 
moeten komen. Hopelijk zien we jullie massaal verschijnen! 
 
 

Veel liefs, en tot op de activiteiten!  
 
Jullie leiding: Thymo, Wouter, Ella, Cailey en Lara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

1 januari: Sten Mertens –  12 jaar  
2 januari: Sidney Van Der Swaag – 18 jaar 
3 januari: Tim Mertens – 24 jaar 
19 januari: Jinte Mertens –  13 jaar  
26 januari: Kim De Vries – 25 jaar 
31 januari: Jarno Aerts – 13 jaar 
31 januari: Lander Mertens – 15 jaar 
4 februari: Renske Buiks – 12 jaar 
8 februari: Cailey Van Haver – 20 jaar 
11 februari: Jente De Bie – 21 jaar 
13 februari: Jens Kox – 26 jaar  
18 februari: Mathijs Renders –  12 jaar  
27 februari: Jakub Kubus Moskaluk – 8 jaar   
4 maart: Lisse Van Rijckevorsel – 22 jaar  
10 maart: Lander De Kinder – 12 jaar  
18 maart: Ella Van Dun – 17 jaar 
25 maart: Elke Mertens – 22 jaar  
27 maart: Stan Aerts – 14 jaar  
31 maart: Thymo Kennes – 17 jaar  
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Hoofdleiding: 

Lisse Van Rijcekvorsel & Liane Van Dun 

kljminderhout@hotmail.com - www.kljminderhout.be 

Leiding -9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisse Van Rijckevorsel 
Beemden 40 
2322 Minderhout 
04 76/55 59 28  
lissevanrijckevorsel@hotmail.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 Castelre 
06 19/57 44 72  
sidneyvanderzwaag@gmail.com 

GEGEVENS  
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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 
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Leiding +16: 
 
Maandverantwoordelijken 

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 


