
 

 

 

Infoboekje KLJ Arendonk 

 
 

Ontdek snel alle info in het boekje! 

 

 

 



Inleiding 

Hier zijn we weer! De leiding is er helemaal klaar voor om er een 

spetterend jaar van te maken.  

In dit boekje vinden jullie alle info over de werking van KLJ, alle leiding, …  

Nieuwe leden zijn steeds welkom om een leuke namiddag te beleven. Ken 

je iemand die zich verveelt in het weekend en die graag plezier maakt? 

Breng hem of haar mee naar de KLJ.  

 

Jaarthema 

Elk jaar wordt er binnen KLJ gewerkt rond een bepaald thema. Dit jaar is 

dit ‘Back to Basics’. Maar wat betekent dit juist?! Back to Basics betekent 

terug naar de basis, terug naar dat waarop iets steunt. Als KLJ’ers 

steunen we op veel: op mekaar, op de duizenden simpele en leuke 

spelletjes die we spelen, op samen gezellig rond een kampvuur zitten of 

ons uitleven in een uitdagend bosspel. Hier zal het komende jaar 

meermaals bij stil worden gestaan en zal dit thema ook zeker vaker terug 

in beeld komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Algemene werking 

Er verandert eigenlijk niets aan onze werking. Toch willen we jullie alle 

informatie nog eens kort meegeven.  

Elk weekend worden er steeds leuke activiteiten voorzien. Voor elke 

leeftijdsgroep is dit wel anders.  

− Vrijdagavond 20u – 22u: +16-activiteit 
− Zaterdagnamiddag 14u – 17u: -9 en -12-activiteit 
− Zondagnamiddag 14u – 17u: -16-activiteit 

Op onze site staat veel informatie. Alle informatie uit dit boekje kan je 

daarop terugvinden. Ook inschrijvingsformulieren, kampinfo, … vind je 

hier zeker op terug! Neem snel een kijkje op www.kljarendonk.be  

Foto’s die genomen worden, kan je wel eens terugvinden op onze 

Facebookpagina. Ook worden hier vaak onze evenementen op gedeeld en 

dergelijke. Word dus snel fan van KLJ Arendonk! 

Tijdens de activiteiten is er voor de leden de mogelijkheid om een drankje 

aan te kopen voor €0,60. Eigen drank meebrenken mag ook altijd. Een 

vieruurtje (koekje, fruitje, snoep, …) nemen ze best wel zelf mee! Soms 

worden er speciale activiteiten voorzien (uitstapje, schaatsen, weekend, 

…). Hier kan iets extra voor aangerekend worden, maar dit zal altijd bij op 

de activiteitenbrief komen staan bij de desbetreffende activiteit! 

Ons uniform bestaat enkel uit een sjaaltje, wat dus verplicht is. Dit kan je 

bij ons aankopen voor €4,50. Je kan bij ons ook nog een zwarte KLJ-trui 

en een blauw KLJ-tshirt kopen. Deze zijn niet verplicht. Gelieve wel in alle 

kledij (sjaaltje, trui en t-shirt) de naam van jouw kind te schrijven. Dit 

zodat we de verloren voorwerpen snel terug aan de juiste persoon kunnen 

bezorgen! 

Heb je vragen, opmerkingen, … kan je ons altijd contacteren via 

info@kljarendonk.be. Wij proberen alle mailtjes zo snel mogelijk te lezen 

en te beantwoorden.  

 

 

http://www.kljarendonk.be/
mailto:info@kljarendonk.be


Evenementen en activiteiten per groep 

We onganiseren verschillende evenementen doorheen het jaar om onze 

KLJ-kas bij te spijzen. Hieronder een korte opsomming hiervan met de 

periode wanneer ze ongeveer doorgaan: 

-Halve liter fuif/party: oktober 

-KLJ @ winterfeesten: januari 

-KLJ-toneel: februari/maart 

-Black in Light fuif: april 

-Snoepjesverkoop: mei 

-Zomerfuif: 14 augustus 

-KLJ @ oogstfeesten: 15 augustus 

Alle andere algemene activiteiten net zoals de activiteiten per groep zullen 

op voorrand meegedeeld worden via een brief en/of via mail. Daarnaast 

zijn ook al deze activiteiten terug te vinden op onze webstie. Middelen 

genoeg dus om op de hoogte te blijven.       

 

 

 

 

 



Trooper 

 

Zamel je graag voor ons een extra centje in zonder echt veel 

moeite te doen? HET KAN! 

Trooper is een online winkelplatform waar je terecht kan voor al je online 

aankopen bij zeer veel verschillende webshops (coolblue, collishop, 

studio100, JBC, Torfs, Brantano, Vero Moda, Booking.com, pretparken, 

aliexpress, Belvilla, ...). Wanneer je normaal online shopt, ga je meteen 

naar de winkel waar je iets wenst te bestellen. Bij Trooper ga je eerst 

langs de 'Trooperpagina' van de gewenste organisatie die je wil steunen. 

Je kiest hier dan voor KLJ Arendonk (www.trooper.be/kljarendonk) en wij 

krijgen dan een kleine commissie op wat jij betaalt voor het product dat je 

wil kopen. Daarna help je mee onze kas bij te spijzen, zonder daar zelf 1 

cent extra voor te betalen! Trooperen kan volledig anoniem gebeuren of u 

kan uw naam en e-mailadres invullen en dan krijgt u een mail met het 

bedrag dat uw aankoop heeft opgeleverd. Je kan ook alle info terugvinden 

op de website van Trooper (https://trooper.be/).  

Het kost mij dus niets extra? 

Dat klopt volledig! De winkel geeft ons een commissie en de koper betaalt 

hiervoor absoluut niets extra. 

De Trooperbot 

Trooper heeft een handig botje dat je eraan herinnert om ons te steunen. 

Deze bot zal een knopje tonen telkens je op een webshop komt die 

aangesloten is bij trooper. Door op deze knop te klikken, kan je meteen 

onze KLJ steunen, een echte must dus voor de fervente online shoppers! 

De Trooperbot kan je installeren via https://trooper.be/trooperbot .  

 

 

 

 

 
Installeer mij en vergeet nooit 

meer KLJ Arendonk te steunen 

tijdens het online shoppen! 

http://www.trooper.be/kljarendonk
https://trooper.be/
https://trooper.be/trooperbot


Leiding en bestuur 

Hieronder vinden jullie en voorstelling van de leiding en het bestuur van dit jaar 

met hun taakjes binnen het bestuur.  

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Lotte Caers 

7de jaar bestuur 

-16 leiding 

Taakjes: 

Hoofdleiding 

Gewest 

Communicatie 

Neel Renne 

5de jaar bestuur 

-9 leiding 

Taakjes: 

Hoofdleiding 

Webmaster 

Communicatie 

Schilder 

 

Daan Renne 

7de jaar bestuur 

+16 leiding 

Taakjes: 

Secretaris 

Webmaster 

Schilder 



 

 
 

 

 
 

   

 

Hanne Stessens 

7de jaar bestuur 

-9 leiding 

Taakjes: 

Kassier 

Jeugdraad 

 

 

Arnout Lenaerts 

4de jaar bestuur 

-9 leiding 

Taakjes: 

Schilder 

Bordenplaatser 

 

 

Eva Lenaerts 

3de jaar bestuur 

-12 leiding 

Taakjes: 

K-verantwoordelijke 

Schilder 

 



 

 
 

 

 

 
 

  
 

 

Marnix Boenders 

5de jaar bestuur 

-12 leiding 

Taakjes: 

Lokaalverantwoordelijke 

Tuinman 

 

 

Brian Meeus 

2de jaar bestuur 

-12 leiding 

Taakjes: 

Winkelier 

Bordenplaatser 

 

 

Jasper Stessens 

4de jaar bestuur 

-16 leiding 

Taakjes: 

Toneelverantwoordelijke 

Jeugdraad 

 



   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

Seppe Caers 

4de jaar bestuur 

+16 leiding 

Taakjes: 

Lokaalverantwoordelijke 

IOK-verantwoordelijke 

 

 

Daniëlle De Vocht 

4de jaar bestuur 

Bestuur extra 

Taakjes: 

Verslaggeefster 

Gewest 

Toneelverantwoordelijke 

 

 

Esther Lenaerts 

1ste jaar bestuur 

Bestuur extra 

Taakjes: 

Brouwer 

Schilder 

 



 

  

 
  

 

 
  

 

 

Kevin Van Gestel 

4ste jaar bestuur 

Bestuur extra 

Taakjes: 

Brouwer 

 

 

 

 

Britt Oeyen 

1ste jaar bestuur 

Bestuur extra 

Taakjes: 

PR-verantwoordelijke 

 

 

Kris Stessens 

2de jaar bestuur 

 

Volwassenbegeleider 

 



Contactgegevens 

Heb je vragen of opmerkingen in verband met onze werking en dergelijke, 

kan je steeds onze hoofdleiding contacteren. Dit jaar zijn dat Lotte en 

Neel.  

Lotte Caers    Neel Renne 

0477/21 50 03    0472/02 00 88 

lotte_caers@hotmail.com neel.renne@hotmail.com 

 

Ook de leiding van elke groep kan je contacteren bij vragen of 

opmerkingen. Hieronder vind je alle gegevens terug van de leiding per 

groep. 

-9:  Hanne Stessens 0471/64 13 22 hannestessens1997@gmail.com  

Neel Renne  0472/02 00 88 neel.renne@hotmail.com  

Arnout Lenaerts 0478/39 40 24 arnoutlenaerts@hotmail.be 

-12 : Eva Lenaerts 0497/20 30 41 eva.lenaerts@hotmail.be 

Marnix Boenders 0471/13 21 11 marnix.boenders@live.be  

Brian Meeus 0471/28 78 72 brianmeeus1@gmail.com  

-16:  Lotte Caers  0477/21 50 03 lotte_caers@hotmail.com 

Jasper Stessens 0478/19 61 56 jasperstessens2000@gmail.com 

+16: Daan Renne 0484/79 76 11 daan.renne@hotmail.be  

Seppe Caers 0471/41 29 58 seppecaers@hotmail.com 
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Slot 

Nu jullie weer heel wat informatie hebben opgedaan, kan het KLJ-jaar 

weer heel erg goed van start gaan!  

Heb je weer zin in een jaar vol leuke activiteiten, weekends, kamp, …? 

Aarzel niet en schrijf je snel (weer) in. Dit kan via onze website 

www.kljarendonk.be tot en met 29 september. 

 

We zien je graag weer verschijnen op volgende activiteiten! 

 

KLJ-groetjes, 

Het bestuur 

KLJ Arendonk 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kljarendonk.be/

