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Gegroet liefste leden en ouders! 
 
Wauw wat is het allemaal al snel gegaan. Wij zijn namelijk al op de helft 
van het KLJ-jaar. De voorbije maanden waren schitterend en ook ons 
Oudejaarsbal was een groot succes! Natuurlijk hebben we de volgende 
maanden weer toffe dingen op het programma staan! Zo hebben we 
een oud-ijzerslag, daguitstap, een meisjes-jongens activiteit en ga zo 
maar door! Daarnaast kijken we stilaan uit naar het hoogtepunt van het 
jaar. Het kamp komt al dichtbij. In de loop van mei- juni zal de leiding 
een bezoekje brengen bij jullie thuis. Zo komen we vragen of jullie 
meegaan op kamp en kunnen we vragen beantwoorden als jullie toch 
nog wat twijfelen. Ik kan je alvast zeggen dat je MOET meegaan want 
het kamp is toch iets dat je zeker niet mag missen! 
 
 
 
Tot de volgende, tot KLJ!  
Den Dolf 
  

VOORWOORD 
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Oud ijzerslag 2-3 mei 
Zoals elk jaar organiseren wij een oud-ijzerslag. In dit 

weekend mogen jullie al het oud ijzer dat je in huis hebt 
aan ons schenken. Zo kan je het zelf naar onze 

containers brengen die in de Kuip staan. Er zullen ook 
twee containers op Hal staan bij Elias Klessens. Je kan 

natuurlijk ook gewoon een ballon aan je brievenbus 
hangen en dan komen wij het oud ijzer ophalen!  

 

KAMP!!  2-9 augustus  
Dit is natuurlijk het hoogtepunt van het jaar: HET KAMP! 
De leiding kijkt hier al een heel jaar naar uit en hopelijk 
gaan jullie allemaal mee om er een zalige week van te 
maken. Kruis deze datum al in het vet aan in je agenda 
en begin ook al wat te oefenen voor het sportfeest dat 
we de laatste dag van het kamp meedoen. Tot dan!  

 

IN DE KIJKER 
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Hey -10’ers!  
Het jaar is al halfweg en hierbij kondigen wij onze volgende activiteiten 
aan.  
 
Vrijdag 13 maart, 18u30 – zondag 15 maart 13u00 : WEEKENDJE 
Zie dat je met zen allen aanwezig bent aan ons KLJ-lokaal zodat we 
samen kunnen vertrekken naar Wuustwezel voor een spetterend 
weekend. Jullie leiding heeft er alvast heel veel zin in, en is al 
spetterende activiteiten aan het klaar maken! Helaas eindigt het 
weekendje zondag 15 maart om 13u00. Tot dan!!  
 
Zondag 29 maart, 14u00 – 16u30 : Ruwe spelen 
Dit is een klassieker op de KLJ. We gaan ruwe spelen doen. Trek dus 
niet je beste kleren aan en kom naar ons lokaal. Een namiddag plezier 
verzekerd! 
 
Vrijdag 10 april, 19u00 – 21u00 : jongensactiviteit 
LET OP! Deze activiteit is enkel voor de jongens. Aangezien 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. 
 
zaterdag 11 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 



Zondag 26 april 14u00 - 16u30: Buddy-day 
Vandaag mag iedereen zijn beste vriend of vriendin meenemen naar de 
KLJ want het is buddy-day. Overtuig dus je vriendjes om eens mee te 
gaan naar de activiteit en zo kunnen we er samen een toffe namiddag 
van maken! 
 
Zondag 10 mei, 14u00 – 16u30: Bergspelen 
Wat is er leuker dan te ravotten in de bergen? Niets natuurlijk. Daarom 
gaan we met zen allen naar de zandbergen om er weer een leuke 
namiddag van te maken. Vergeet niet met de fiets te komen zodat we 
samen naar daar kunnen fietsen en doe ook best slechte kleren aan. 
 
Zondag 24 mei, 08u00 – 19u30: Daguitstap                                                                        
Vandaag trekken we er met zen allen op uit. We gaan namelijk naar 
een pretpark. Om dit zo goed mogelijk te kunnen regelen zouden we 
graag willen weten wie er meegaat. Je mag daarom een berichtje naar 
Evi Snels (0471 21 02 01) sturen voor 10 mei. Daarnaast vragen we 
ook om 30 euro over te schrijven naar de KLJ-rekening (BE08-7333-
2825-6013). Doe ook zeker je KLJ-trui en sjaaltje aan. Tot dan! 
 

Veel liefs, en tot op de activiteiten! 

Jullie leiding: Axel, Karen, Sydney en Bram 
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Hey -12’ers!  

De winter is alweer voorbij, dus de lente kan beginnen. Ook voor de 
maanden maart, april en mei heeft jullie leiding toffe activiteiten 
voorzien! Ben jij ook zo benieuwd naar wat je allemaal gaat doen! Lees 
dan zeker goed ‘t Dolfke en kom gezellig naar de activiteiten.  
 
Vrijdag 13 maart, 18u30 – zondag 15 maart 13u00 : WEEKENDJE 
Zie dat je met zen allen aanwezig bent aan ons KLJ-lokaal zodat we 
samen kunnen vertrekken naar Wuustwezel voor een spetterend 
weekend. Jullie leiding heeft er alvast heel veel zin in, en is al 
spetterende activiteiten aan het klaar maken! Helaas eindigt het 
weekendje zondag 15 maart om 13u00. Tot dan!!  
 

Zondag 29 maart, 14u00 – 16u30:  Wie zoekt die vindt!  
Hou je ervan om verschillende dingen te zoeken? Dan is deze activiteit 
zeker geschikt voor jou! Wanneer het buiten wat kouder weer is, doe je 
best een paar laagjes kleren aan! Zo krijg je het zeker niet koud!!  
 
Vrijdag 10 april, 19u00 – 21u00 : jongensactiviteit 
LET OP! Deze activiteit is enkel voor de jongens. Aangezien 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. 
 
zaterdag 11 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 



Zondag 26 april 14u00 - 16u30: Buddy-day 
Vandaag mag iedereen zijn beste vriend of vriendin meenemen naar de 
KLJ want het is buddy-day. Overtuig dus je vriendjes om eens mee te 
gaan naar de activiteit en zo kunnen we er samen een toffe namiddag 
van maken! 
 
Zondag 10 mei, 14u00 – 16u30 : Mijn lid kan dat!  
Iedereen heeft bijzondere talenten, talenten die soms verborgen zitten 
maar ook talenten die iedereen weet! Kom laten zien welke talenten er 
verborgen zitten in je!! Tot op de activiteit!  
 
Zondag 24 mei, 08u00 – 19u30: Daguitstap                                                                        
Vandaag trekken we er met zen allen op uit. We gaan namelijk naar 
een pretpark. Om dit zo goed mogelijk te kunnen regelen zouden we 
graag willen weten wie er meegaat. Je mag daarom een berichtje naar 
Evi Snels (0471 21 02 01) sturen voor 10 mei. Daarnaast vragen we 
ook om 30 euro over te schrijven naar de KLJ-rekening (BE08-7333-
2825-6013). Doe ook zeker je KLJ-trui en sjaaltje aan. Tot dan! 
 

Veel liefs, en tot op de activiteiten! 

Jullie leiding: Liane, Cailey, Wouter en Elias 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

… 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… 
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Rebus  

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.ruiterpuzzel.nl/RPPagina/kinderpuzzel.htm&psig=AOvVaw1uV7G13mvUbPLd472K6qrn&ust=1581525093013000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOik8ZD3yecCFQAAAAAdAAAAABAS


 
 
 
 

 
 

Hallo -14’ers ! 

 
Vrijdag 13 maart, 18u30 – zondag 15 maart 13u00 : WEEKENDJE 
Zie dat je met zen allen aanwezig bent aan ons KLJ-lokaal zodat we 
samen kunnen vertrekken naar Wuustwezel voor een spetterend 
weekend. Jullie leiding heeft er alvast heel veel zin in, en is al 
spetterende activiteiten aan het klaar maken! Helaas eindigt het 
weekendje zondag 15 maart om 13u00. Tot dan!!  
 
Vrijdag 27 maart, 19u30 – 21u30 : leef je uit avond 
De naam zegt het zelf, leef je maar uit deze avond! Het zal weer een 
avond vol plezier zijn en er is voor elk wat wils. Trek alvast je outfit aan 
om te ravotten want voor enkele kleerscheuren zijn wij niet bang! 
 
Vrijdag 10 april, 19u00 – 21u00 : jongensactiviteit 
LET OP! Deze activiteit is enkel voor de jongens. Aangezien 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. 
 
zaterdag 11 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 24 april, 19u30 – 21u30 : Buddy-day 
Vandaag mag iedereen zijn beste vriend of vriendin meenemen naar de 
KLJ want het is buddy-day. Overtuig dus je vriendjes om eens mee te 
gaan naar de activiteit en zo kunnen we er samen een toffe avond van 
maken! 
 
Zaterdag 2 mei – zondag 3 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 8 mei, 19u30 – 21u30 : Verassing 
Wat we vandaag gaan doen blijft een leuke verassing. Dus als je van 
verassingen houd dan kom je maar naar ons lokaal en ik zeg het je, je 
zal het jezelf niet betreuren. Tot dan! 

Zondag 24 mei, 08u00 – 19u30: Daguitstap                                                                        
Vandaag trekken we er met zen allen op uit. We gaan namelijk naar 
een pretpark. Om dit zo goed mogelijk te kunnen regelen zouden we 
graag willen weten wie er meegaat. Je mag daarom een berichtje naar 
Evi Snels (0471 21 02 01) sturen voor 10 mei. Daarnaast vragen we 
ook om 30 euro over te schrijven naar de KLJ-rekening (BE08-7333-
2825-6013). Doe ook zeker je KLJ-trui en sjaaltje aan. Tot dan! 
 
Liefs Evi, Nele en Sverre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hé allertofste -16’ers, 

 
Vrijdag 13 maart, 18u30 – zondag 15 maart 13u00 : WEEKENDJE 
Zie dat je met zen allen aanwezig bent aan ons KLJ-lokaal zodat we 
samen kunnen vertrekken naar Wuustwezel voor een spetterend 
weekend. Jullie leiding heeft er alvast heel veel zin in, en is al 
spetterende activiteiten aan het klaar maken! Helaas eindigt het 
weekendje zondag 15 maart om 13u00. Tot dan!!  
 
Vrijdag 27 maart, 19u30 – 21u30 : altijd rechtdoor tocht 
Vandaag heeft jullie leiding een hele fijne activiteit gemaakt! Doe zeker 
je slechte kleren aan, en blijft allemaal op 1 rechte lijn, want wie weet 
wat er gebeurd als je niet op 1 lijn blijft…  
 
Vrijdag 10 april, 19u00 – 21u00 : jongensactiviteit 
LET OP! Deze activiteit is enkel voor de jongens. Aangezien 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. 
 
zaterdag 11 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!  

 

Vrijdag 24 april, 19u30 – 21u30 : Buddy-day 
Vandaag mag iedereen zijn beste vriend of vriendin meenemen naar de 
KLJ want het is buddy-day. Overtuig dus je vriendjes om eens mee te 
gaan naar de activiteit en zo kunnen we er samen een toffe avond van 
maken! 

ACTIVITEITENKALENDER -16 



 
Zaterdag 2 mei – zondag 3 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 18 mei, 19u30 – 21u30 : Bosspel        
we spelen vandaag een bosspel. Doe alvast je slechte kleren aan en 
komt een goed humeur naar de activiteit! Neem ook best jullie fiets 
mee, zo kunnen we met z’n alle naar het bos fietsen!  

 
Zondag 24 mei, 08u00 – 19u30: Daguitstap                                                                        
Vandaag trekken we er met zen allen op uit. We gaan namelijk naar 
een pretpark. Om dit zo goed mogelijk te kunnen regelen zouden we 
graag willen weten wie er meegaat. Je mag daarom een berichtje naar 
Evi Snels (0471 21 02 01) sturen voor 10 mei. Daarnaast vragen we 
ook om 30 euro over te schrijven naar de KLJ-rekening (BE08-7333-
2825-6013). Doe ook zeker je KLJ-trui en sjaaltje aan. Tot dan! 
 

Groetjes! 

Jullie leiding: Lisse, Lennert en Caren 

 

 



 
 

 

Hoi +16’ers! 

Vrijdag 9 maart, 19u30 - …: Verassing                                     

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

Zaterdag 30 maart : 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!  

Vrijdag 20 – 21 april: Weekendje        

Speciaal voor onze + 16 is er ook nog een weekendje voorzien waar 

jullie je nog op kunnen uitleven! Zet dit dus zeker in je agenda! 

Zaterdag 2 mei – Zondag 3 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. Aan 

sfeer en gezelligheid is er geen gebrek deze avond! 

Zondag 24 mei, 08u00 – 19u30: Daguitstap                                                                        
Vandaag trekken we er met zen allen op uit. We gaan namelijk naar 
een pretpark. Om dit zo goed mogelijk te kunnen regelen zouden we 
graag willen weten wie er meegaat. Je mag daarom een berichtje naar 
Evi Snels (0471 21 02 01) sturen voor 10 mei. Daarnaast vragen we 
ook om 30 euro over te schrijven naar de KLJ-rekening (BE08-7333-
2825-6013). Doe ook zeker je KLJ-trui en sjaaltje aan. Tot dan! 
 

Groetjes, Arne en de maandverantwoordelijken 

 

 

 

ACTIVITEITENKALENDER +16 



 

 
 

 

2 maart: Sebastian Krawiec – 10 jaar 

4 maart: Lisse Van Rijckevorsel – 21 jaar 

9 maart: Tymen Pals – 25 jaar 

10 maart: Lander De Kinder – 11 jaar 

12 maart: Siebe Peeraer – 9 jaar  

15 maart: Axl Sprangers – 9 jaar  

18 maart: Ella Van Dun – 16 jaar 

25 maart: Elke Mertens – 21 jaar 

27 maart: Stan Aerts – 13 jaar 

31 maart: Thymo Kennes – 16 jaar 

31 maart: Willem Snijders – 9 jaar 

2 april: Bram Vermeiren – 17 jaar 

2 april: Thijs Stoffels – 9 jaar  

3 april: Ine Stoffels – 16 jaar 

4 april: Lieke Brosens – 23 jaar 

16 april: Thibault Mertens – 11 jaar 

16 april: Wouter Joossens – 21 jaar 

27 april: Kim Mertens – 21 jaar 

8 mei: Rune Sprangers – 11 jaar 

10 mei: Lisse Mertens – 13 jaar 

13 mei: Daan Aerts – 12 jaar 

20 mei: Rick Verschueren – 12 jaar 

21 mei: Carolien Geerts – 23 jaar 

21 mei: Wouter Mertens – 25 jaar 

21 mei: Dave Aerts – 25 jaar 

22 mei: Karen Aerts – 18 jaar 

22 mei: Frits Aerts – 15 jaar 

25 mei: Brecht De Bie – 13 jaar 

28 mei: Evi Snels – 20 jaar 

 

 

JARIGEN 



 

 

 

Hoofdleiding: 

Lisse Van Rijckevorsel en Liane Van Dun 

kljminderhout@hotmail.com - www.kljminderhout.be 

 

Leiding -10: 

 

 

 

 

 

 

 

Leiding -12: 

 
 
 
  

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

Sidney Van Der Zwaag  
Bredaseweg 42L 
2322 Minderhout 
+31 6 19 57 44 72 
sidneyvanderzwaag@gmail.com 

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

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

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

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

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

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

GEGEVENS  

http://www.kljminderhout.be/
mailto:Elke_mertens@live.be


Leiding -14: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leiding -16: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Leiding +16: 

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

 

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

Snels Evi 
Princeven 4 
2322 Minderhout 
04 71/21 02 01 
Evisnels50@gmail.com 

Sverre Boeren 
Witherenweg 31 
2322 Minderhout 
04 95/85 39 34 
Sverre.boeren@hotmail.com 

 

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

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

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

 


