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Dag beste leden en ouders, 
Het nieuwe KLJ-jaar is weer begonnen dus je hebt andere leiding dan vorig jaar en 

misschien wil je wat meer weten over je nieuwe leiding! 

Of misschien ben je spiksplinternieuw bij KLJ en ken je de leiding helemaal nog niet zo 

goed. 

Daarom stellen we graag de leiding nog een keertje voor, 

zodat je weet met wie je een heel jaar moet overleven! ☺ 

 

In dit boekje vind je de gegevens, een foto en wat extra info over alle leiding en 

natuurlijk ook bij welke groep zij staan. 

Leg dit boekje niet te ver weg want het kan misschien nog wel eens van pas komen! 

 

Vriendelijke groetjes 

De leidingsploeg ☺ 
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Beste ouders en KLJ’ers, 

We zijn heel blij dat jullie je zoon of dochter aan ons toevertrouwen om samen 

onvergetelijke zaterdagnamiddagen te beleven. Wij zullen er natuurlijk alles aan doen 

om er een onvergetelijk KLJ-jaar van te maken! Via deze brief hopen we alvast 

eventuele vragen te beantwoorden. 

Leeftijdsgroepen 

KLJ-Schoot bestaat uit 4 leeftijdsgroepen: Ukkies, Pagadders, Pubers en Kadullen. De 

Ukkies zijn onze kleinste spruiten, zij zitten in het 1ste tot en met het 3de leerjaar en/of 

zijn geboren in het jaar 2013, 2012 of 2011. Daarop volgen de Pagadders, zij zitten in 

het 4de tot en met het 6de leerjaar en/of zijn geboren in het jaar 2010, 2009 of 2008. 

De Pubers zitten in het 1ste of 2de middelbaar en/of zijn geboren in 2007 of 2006. De 

Kadullen vormen de oudste groep, zij zitten in het 3de tot en met 5de middelbaar 

en/of zijn geboren in 2005, 2004 of 2003. 

Activiteiten 

Wanneer het zomeruur is gaan onze activiteiten door van 14u tot 17u. Bij winteruur 

van 13.30u tot 16.30u aangezien het dan al sneller donker wordt. In de 

examenperiode gaan de activiteiten voor de twee oudste groepen door op 

vrijdagavond van 18u tot 21u. Wanneer het uur wijzigt zullen we jullie daar telkens 

op tijd van op de hoogte brengen. 

Elke maand is er een infoboekje “ ’t Sanderke”, dit ontvang je via mail maar kan je 

ook op onze site terugvinden. Hierin staat o.a.: de geplande activiteiten en eventueel 

extra info hierover, uur veranderingen, wat mee te nemen, maar ook de jarigen van 

de maand, leuke wist-je-datjes en onze agenda. 

In de grote vakantie hebben we jammer genoeg geen wekelijkse activiteiten maar 

niet getreurd want in juli hebben we een super tof kamp dat telkens doorgaat van 11 

tot en met 20 juli voor de pagadders, pubers en kadullen. De ukkies komen iets later 

en vertrekken op 16 juli. Geen paniek voor de kindjes die nog nooit op kamp zijn 

geweest want elk jaar rond februari gaan we ook allemaal samen op een mega leuk 

weekend. Dit jaar zal het doorgaan van 14 tot 16 februari. En in augustus staat 

natuurlijk ons jaarlijks uitstapje naar een pretpark nog op het programma. 

Maar ook door het jaar doen we leuke uitstapjes zo gaan we bv. allemaal samen 

schaatsen en zwemmen. Verder staat er nog een paaseierenverkoop, een 

Halloweenactiviteit en een bezoek van Sinterklaas op onze agenda. 
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Enkele regels 

Om alles gedurende het hele jaar vlot te laten verlopen zijn er natuurlijk enkele 

regels: elektronische apparaten zoals je gsm en snoepgoed horen niet thuis op de KLJ. 

We vragen wel dat de leden elke week 0,50 euro meenemen voor een drankje. Ze 

kunnen kiezen tussen cola, sprite, plat water, bruis water en fanta. 

Lidgeld 

Het lidgeld bedraagd  40 euro voor het eerste kind en 35 euro voor het 2de,3de …. 

Gelieve dit bedrag op het volgende rekeningnummer te storten: 735-1420504-24 met 

als mededeling: Lidgeld 2018 + voornaam en naam + groepsnaam bv. Lidgeld 2019 + 

Nele De Moerlooze + leiding. 

 

Ons uniform 

Ons uniform bestaat uit een KLJ T-shirt, een KLJ trui en een KLJ sjaaltje. Het T-shirt en 

de trui zijn vrij te kiezen, enkel het sjaaltje is verplicht. We verwachten dat de leden 

dit elke week dragen anders zijn ze niet verzekerd! Dit alles kan je elke week in ons 

lokaal kopen, geef een seintje aan de leiding en wij zorgen ervoor. Het sjaaltje kost 

€4,50, het T-shirt kost €10 en de trui kost €15. 

 

Nog vragen? 

Indien je nog vragen hebt, kan je altijd eens een kijkje nemen op onze site:         

www.klj-schoot.be. Merk je dat je onze mails niet aankrijgt of heb je een probleem, 

dan kan je altijd zelf een mailtje sturen naar ons e-mailadres: klj.schoot@gmail.com 

of laat het weten aan iemand van de leiding. 

 

Hopelijk gaan we een spetterend jaar tegemoet! 

 

Vele groetjes 

De leidingsploeg van KLJ-Schoot!  
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Ukkies 
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Naam: Inke De Busser 

Geboortedatum: 02/08/2000 

Adres: Everslag 9, 3980 Tessenderlo 

Studierichting/werk: Biomedische wetenschappen 

Gsm-nummer: 0487/48 58 78 

E-mail: inke.de.busser@gmail.com 

KLJ-taken: Administratie & secretaris en materiaal 

Evenementenverantwoordelijke: Bedankingsontbijt 

en weekend 

Aantal jaren bij de KLJ: 11de 

Aantal jaren leiding: 3de  

Lievelingsactiviteit: Pleinspelen en waterspelletjes 

Broers of zussen op de KLJ: / 

Hobby’s: KLJ 

 

Naam: Lore Heylen 

Geboortedatum: 25/05/2000 

Adres: Paddenhoek 18a, 3980 Tessenderlo 

Studierichting/werk: Kleuteronderwijs 

Gsm-nummer: 0471/40 54 43 

E-mail: loreheylen@hotmail.be 

KLJ-taken: Communicatie, Kriekel en gewest 

Evenementen: Bedankingsontbijt  

Aantal jaren KLJ: 13de  

Aantal jaren leiding: 3de  

Lievelingsactiviteit: Koken en quiz 

Broers of zussen op de KLJ: / 

Hobby’s: KLJ 
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Naam: Tim Van Roey 

Geboortedatum: 24/02/2000 

Adres: Hofstraat 78, 2400 Mol 

Studierichting/werk: Militair 

Gsm-nummer: 0489/85 83 32 

E-mail: timvanroey2000@gmail.com 

KLJ-taken: Lokaal & drank en animatie 

Evenementen: Gezamenlijke activiteiten en 

paaseierenverkoop 

Aantal jaren KLJ: 2de  

Aantal jaren leiding: 2de  

Lievelingsactiviteit: Vlaggenroof 

Broers of zussen op de KLJ: / 

Hobby’s: Boswandelingen 
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Pagadders 
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Naam: Nele De Moerlooze 

Geboortedatum: 24/04/2000 

Adres: Veerleheide 26, 2431 Laakdal 

Studierichting/werk: Burgerlijk ingenieur 

Gsm-nummer: 0471/66 66 08 

E-mail: neledemoerlooze@hotmail.be 

KLJ-taken: Hoofdleiding, communicatie en 

jeugdraad 

Evenementenverantwoordelijke: Italiaanse eetdag 

en ijssalon 

Aantal jaren bij de KLJ: 9de  

Aantal jaren leiding: 3de  

Lievelingsactiviteit: Pleinspelen en vettige spellekes 

Broers of zussen op de KLJ: / 

Hobby’s: KLJ en viool 

 

Naam: Stien Dreesen 

Geboortedatum: 27/06/1996 

Adres: Boekdonkstraat 6, 3980 Tessenderlo 

Studierichting/werk: Grafische en digitale media 

Gsm-nummer: 0478/38 44 94 

E-mail: stien.dreesen@gmail.com 

KLJ-taken: Verslag 

Evenementenverantwoordelijke: IJssalon, 

Italiaanse eetdag en kamp 

Aantal jaren bij de KLJ: 11de   

Aantal jaren leiding: 7de  

Lievelingsactiviteit: Quiz en waterspelletjes 

Broers of zussen op de KLJ: / 

Hobby’s: KLJ, gitaar en fotografie 
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Naam: Wouter Vandermaesen 

Geboortedatum: 12/12/1995 

Adres: Schoterheide 3, 3980 Tessenderlo 

Studierichting/werk: Industrieel ingenieur 

Gsm-nummer: 0476/42 70 29 

E-mail: wouter.vandermaesen95@gmail.com 

KLJ-taken: Animatie en oudleidingsactiviteit 

Evenementenverantwoordelijke: Italiaanse eetdag 

en gezamenlijke activiteiten 

Aantal jaren bij de KLJ: 15de  

Aantal jaren leiding: 8ste  

Lievelingsactiviteit: Bosspelen 

Broers of zussen op de KLJ: / 

Hobby’s: KLJ 
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Pubers 
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Naam: Wout Seykens 

Geboortedatum: 02/08/2000 

Adres: Rooierbeemden 84, 3980 Tessenderlo 

Studierichting/werk: Proces operator bij trinseo 

Gsm-nummer: 0468/23 50 10 

E-mail: wout.seykens11@gmail.com 

KLJ-taken: Lokaal & drank 

Evenementenverantwoordelijke: IJssalon, fuif, 

weekend en gezamenlijke activiteiten 

Aantal jaren bij de KLJ: 2de  

Aantal jaren leiding: 2de    

Lievelingsactiviteit: Actieve spelletjes 

Broers of zussen op de KLJ: Jasper (leiding) 

Hobby’s: Voetbal en KLJ 

 

Naam: Luna Clerx 

Geboortedatum: 28/01/2000 

Adres: Hooiman 28, 3980 Tessenderlo 

Studierichting/werk: Verpleegkunde 

Gsm-nummer: 0499/26 85 97 

E-mail: Clerxluna@gmail.com 

KLJ-taken: Hulphoofdleiding, materiaal en lokaal & 
drank 

Evenementenverantwoordelijke: Fuif, weekend en 
kamp 

Aantal jaren bij de KLJ: 13de  

Aantal jaren leiding: 3de  

Lievelingsactiviteit: Pleinspelen 

Broers of zussen op de KLJ: Zeb (Pagadders) 

Hobby’s: KLJ  
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Kadullen 
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Naam: Maudi Rajewski 

Geboortedatum: 15/01/2001 

Adres: Houterenberg 9, 3980 Tessenderlo 

Studierichting/werk: Gezondheids- en 

welzijnswetenschappen 

Gsm-nummer: 0499/72 69 20 

E-mail: Maudi.rajewski@icloud.be 

KLJ-taken: Animatie, Kriekel en jeugdraad 

Evenementenverantwoordelijke: Fuif 

Aantal jaren bij de KLJ: 4de  

Aantal jaren leiding: 2de  

Lievelingsactiviteit: Vettige spellekes en 

waterspelletjes 

Broers of zussen op de KLJ: / 

Hobby’s: KLJ 

 

Naam: Jasper Seykens 

Geboortedatum: 16/02/1999 

Adres: Rooierbeemden 84, 3980 Tessenderlo 

Studierichting/werk: Fotolasser 

Gsm-nummer: 0491/50 63 65 

E-mail: Jasper.seykens@gmail.com 

KLJ-taken: Materiaal, oudleidingsactiviteit en 
gewest 

Evenementenverantwoordelijke: 
Paaseierenverkoop en kamp 

Aantal jaren bij de KLJ: 7de  

Aantal jaren leiding: 5de  

Lievelingsactiviteit: Groepsbindende spelen 

Broers of zussen op de KLJ: Wout (leiding) 

Hobby’s: KLJ  


