
  

 

KLJ	Peulis 
2022-2023 



2 

 



3 

 

Willy Sommers zingt ons zo mooi toe: 

“Laat	de	zon	in	je	hart!”		 

Wat Willy kan, kunnen KLJ’ers ook!  

Wat voor weer het buiten ook mag zijn, 
KLJ’ers staan steeds in uniform aan het 

lokaal. Daar geven ze het beste van zich-
zelf en maken ze plezier! 
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ALMANAK 

September 

Þ 11/09  Startactiviteit 

Þ 18/09  Activiteit 

 

Oktober 

Þ 02/10  Activiteit 

Þ 16/10  Activiteit 

Þ 21/10  Dag van de Jeugdbeweging 

Þ 31/10  Halloweentocht 



7 

 

ALMANAK 

November	 

Þ 13/11  Activiteit 

Þ 26/11  Jaarmarkt 

Þ 27/11  Activiteit 

 

December 

Þ 04/12  Sinterklaas activiteit 

Þ 19-23/12  Kerstfeestjes 

 

Januari 

Þ 08/01  Activiteit 

Þ 22/01  Activiteit 
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ALMANAK 

Februari 

Þ 05/02  Schaats activiteit 

Þ 19/02  Activiteit 

 

Maart 

Þ 05/03  Activiteit 

Þ 11-12/03  Notté Italiana 

Þ 19/03  Activiteit 
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ALMANAK 

April 

Þ 02/04  Activiteit 

Þ 16/04  Activiteit 

Þ 21-23/04  Ledenweekend 

 

Mei 

Þ 14/05  Activiteit 

Þ 28/05  Slotactiviteit 
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GESTOPTE 

Liefste leden & ouders 

Het voorbije kamp hebben we afscheid 
moeten nemen van onze geliefde leiders 
Robin, Quinten, Wietse, Tim, Laura, Kjell, 
Sophie en Ward. Er zijn al veel traantjes 
gelaten, maar dit jaar staan we weer 
helemaal klaar voor onze leden! 
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LEIDING 
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INSCHRIJVING 

Een nieuwe traditie van KLJ Peulis is dat de 
inschrijvingen vanaf nu volledig online op 
onze site gebeuren! 

Þ Oudste lid: € 35 

Þ Jongere leden gezin: € 30 

Op onze site is er ook een handige “how– 
to” video terug te vinden waarin alles stap 
voor stap staat uitgelegd. Zijn er toch nog 
problemen? Geen probleem, je kan altijd 
onze secretaris Wietse aanspreken!! 

Ga dus snel naar 
www.inschrijven.kljpeulis.be 
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COMMUNICATIE 

Sinds vorig jaar gebruiken we Whatsapp als 
communicatiemiddel om snel en ge-
makkelijk alle ouders te contacteren.  

We gebruiken hiervoor het GSM– nummer 
dat jullie hebben opgegeven op de site. Con-
troleer dus even of dit het juiste nummer is! 

Hier zijn alvast de groepsverant-
woordelijken voor dit jaar. 

Pagadders:  Emil Claes (0498 691219) 
Peperbollen:  Brent Leemans (0471592748) 
Ravotters:  Emma Claes (0470 334844) 
JVTs:  Dries Van Hove (0470 117550) 
Sixteens:  Nele Dockx (0471 881403) 
Trekvogels: Loıc̈ Houdenaert (0485850804) 
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UNIFORM 

Voor KLJ’ers die het nog niet hadden  gezien 
op de website van KLJ national ... Er komt 
binnenkort een nieuw kledingstuk bij het 
uniform van de KLJ. Namelijk een HEMD!!!!  

Wij zijn er alvast super enthousiast over! 
Vanaf 17	 December	 kan je ze vinden bij 
onze textielstand. 
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UNIFORM 

We hebben verschillende uniform stukken 
bij de KLJ, echter verplichten we alleen het 
sjaaltje	(	€5	), als je nog andere KLJ must 
haves wilt hebben kan je altijd onze tex-
tielverantwoordelijke Yana aanspreken. 

Þ KLJ T-shirt ( €12) 

Þ KLJ trui ( €30)  

Þ KLJ kousen ( € 10)  

Þ KLJ leece ( € 15) enkel	op	aanvraag 

Þ KLJ pet ( € 7) enkel	op	aanvraag	 

Þ KLJ zonnebril ( € 4) enkel	op	aanvraag 
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PAGADDER 

1 

2 
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LEIDING 

4 

3 
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PAGADDER 

1. Emil Claes 
 

Hallo! Ik ben Emil, beter bekend als Teddy. 
Ik begin ondertussen aan mijn 14de jaar in 
de KLJ, dat natuurlijk net zo spectaculair 
wordt zoals altijd. Ik reis graag en ga graag 
op ontdekkingstocht. Mijn hobby's zijn muz-
iek spelen en uiteraard, de KLJ. Ik zit in mijn 
2de bachelor Farmaceutische wetenschap-
pen aan de KULeuven, waar ik ook op kot 
zit. 

GSM: 0498 69 12 19 

Leeftijd: 19 
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LEIDING 

2.  Yana Verreth 
 

Ik ben Yana, dit is het derde jaar dat ik 
leiding geef.  Als lid waren mijn favoriete ac-
tiveiten bospelen en dropping, vond ik mega 
spannend. Ik studeer readaptatieweten-
schappen en hou van dieren en de natuur.  
Hopelijk maken we er samen een tof KLJ-
jaar van! 

GSM: 0495 25 80 41 

Functie: Textiel 

Leeftijd: 18  
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PAGADDER 

3.  Viktor Vertommen 
 

18 jaar oud en nu al de meest gevreesde 
basketballer van het grote Peulis. Mijn 2de 
jaar leiding geef ik aan de pagadders om te 
laten zien dat ik niet het enige klein kind 
ben. Ik ga vanaf dit jaar LO en 
bewegingswetenschappen studeren In Leu-
ven. 

GSM: 0485 91 66 73 

Leeftijd: 18 



21 

 

LEIDING 

4.  Jill Uytterhoeven 
 

Hey ik ben Jill AKA Krokkie. Ik zit al van bij 
de pagadders in de KLJ, dit is dan ook mijn 
eerste jaar leiding en heb er heel veel zin in! 
Ik zit in het 6de middelbaar verzorging en 
geef naast KLJ ook nog kleuterturnen. 

GSM: 0484 16 19 28 

Leeftijd: 17 



22 

 

PEPERBOLLEN 

 

1 

2 



23 

 

LEIDING 

 

4 
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PEPERBOLLEN 

1.  Brent Leemans 
 

Hallo iedereen! De meesten zullen mij wel al 
kennen, maar ik ben dus Brent of Brekke 
voor de vrienden. Vanaf dit jaar ben ik ook 
hoofdleider. Dit wordt mijn 6de jaar als lei-
der en dit doe ik nog altijd met heel veel 
liefde! In mijn vrije tijd irriteer ik de buurt 
met mijn gitaarspel en zie je me vaak op 
mijn koers iets door Peulis knallen.  

GSM: 0471 59 27 48 

Functie: Hoofdleider 

Leeftijd: 23 
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LEIDING 

2.  Emma Van Kerckhoven 
 

Heyy, ik ben Emma en dit is mijn 13de KLJ-
jaar. Buiten op de KLJ, vindt je me vaak bij 
mijn vriendinnen om lekker te eten en 
gezellig bij te kletsen. Ook begin ik dit jaar 
als nieuwe student aan de KULeuven met de 
opleing bio-ingenieurswetenschappen. Ik 
heb heel veel zin het volgende KLJ-jaar! We 
hebben al leuke activiteiten gepland...!  

GSM: 0488 06 87 29 

Leeftijd: 17 
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PEPERBOLLEN 

3.  Sander Van Hove 
 

Ik ben Sander, leiding van de peperbollen. Ik 
ben student op Thomas More Geel waar ik 
bouwkunde studeer. Tijdens het weekend 
voer ik kleine graafwerken uit. 

GSM: 0476 09 55 24 

Leeftijd: 20 
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LEIDING 

4.  Kilian De Boeck  
 

Ik ben Killian en zit ondertussen al 11 jaar 
in de KLJ. Dit wordt mijn 2de jaar als leider! 
Ik studeer defensie en veiligheid. De peper-
bollen zullen zich dus zeker veilig voelen bij 
mij! 

GSM: 0479 89 47 03 

Leeftijd: 18 
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LEIDING 

1.  Emma Claes 
 

Hallooo! Ik ben Emma AKA Vesse, ik zit  al 3 
jaar in de KLJ. Nu start ik mijn tweede jaar 
als leidster en ik heb er super veel zin in! 
Ook begin ik in September aan de studie: 
International Tourism & Leisure. Ik hou van 
reizen en goed eten! 

GSM: 0470 33 78 44 

Leeftijd: 18 
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RAVOTTER 

2.  Kasper Heldens 
 

Ik ben Kasper AKA Kas en ik zit al 12 jaar in 
de KLJ, vanaf eerste jaar pagadder. Dit is 
mijn 2de jaar leiding. In mijn vrije tijd 
spreek ik graag af met vrienden. De KLJ is 
voor mij een plaats waar je je rot amusseert 
met vrienden.  

GSM: 0485 03 71 07 

Functie: Kassier 

Leeftijd: 17 
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LEIDING 

3.  Timo Leyers  
 

Hey ik ben timo AKA kale kletskop, mijn KLJ 
ervaringen zijn gestart in de groep van de 
JVT’s. Ik studeer techniek wetenschappen in 
het Sint Ursula Insitituut. Wat ik het liefste 
doe in mijn vrije tijd is uitgaan met 
vrienden of gewoon rustig Net lix kijken.  

GSM: 0470 01 36 82  

Leeftijd: 18 
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JVT 
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LEIDING 

4 

3 



34 

 

JVT 

1.  Dries Van Hove 
 

Ik ben Dries, de langst actieve KLJ’er van de 
hele leidingsploeg! Naast een geweldige lei-
der te zijn, ben ik ook student Industrieel 
ingenieur, voetballer bij SK Peulis en trouwe 
supporter van KV Mechelen. Ik zit al van 
mijn 6 jaar in de KLJ.  

GSM: 0470 11 75 50  

Leeftijd: 21 
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LEIDING 

2.  Jana Verreth 
 

Ik ben Jana Verreth. Ik studeer verpleegkun-
de en begin aan mijn 3de jaar leiding. Ik zit 
nu ongeveer 13 jaar in de KLJ.  

GSM: 0493 17 36 16 

Leeftijd: 19 
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JVT 

3.  Leandro Radicchi 
 

Hallo, mijn naam is Leandro of Leo voor de 
maten. Ik zit al van kleins af aan in de KLJ en 
dit is wordt mijn 4de jaar leiding. In mijn 
vrije tijd hang ik vaak bij mijn KLJ vrienden 
in Peulis. Zoals altijd gaan we er weer een 
gek jaar van maken! 

GSM: 0473 72 89 66 

Leeftijd: 19 
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LEIDING 

4.  Anouck Kesselaers 
 

Hallo, ik ben Anouck (vuurtoren) en zit al in 
de KLJ sinds de peperbollen . Vanaf Septem-
ber zal je mij door de week niet veel in Peu-
lis tegenkomen want dan zit ik op kot in 
Antwerpen.  Daar start ik namelijk als nieu-
we student communicatiewetenschappen 
aan de Universiteit Antwerpen. In mijn vrije 
tijd spreek ik graag af met vriendinnen om 
te shoppen of iets lekkers te gaan eten. 

GSM: 0476 60 48 08 

Leeftijd: 18 
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SIXTEEN 
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LEIDING 
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SIXTEEN 

1.  Nele Dockx 
 

Ik ben Nele dockx AKA tante netel en ik ga 
beginnen aan men 13de jaar KLJ en 2de jaar 
leiding. Dit jaar begin ik aan mijn opleiding 
architectuur aan de Universiteit van Ant-
werpen, in mijn vrije tijd box ik graag en 
speel ik met mijn hondjes. 

GSM: 0471 88 14 03 

Functie: Sectretaris 

Leeftijd: 18 
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LEIDING 

2.  Johannes Feremans 
 

Ik ben Johannes AKA Jojo voor de vrienden. 
Vanaf mijn 6 jaar zit ik al in de KLJ. Dit 
wordt mijn 4de jaar leiding en ik volg een 
graduaat programmeren. 

GSM: 0478 90 33 96 

Functie: Website 

Leeftijd: 20 
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SIXTEEN 

3.  Jinthe Frans 
 

Deze grave werkman zit al jaar en dag in de 
KLJ. In het dagelijkse leven werk ik ons fam-
iliebedrijf (Jules Frans). In mijn vrije tijd 
vind je me vaak terug  bij mijn KLJ-
vrienden. 

GSM: 0468 18 83 72 

Leeftijd: 20 
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LEIDING 

4.  Thomas Torfs 
 

Hey, ik ben Thomas… ook wel gekend als 
Torfs. De kans is groot dat je mij wel is te-
genkomt op de KV. Ik ben nu voor mijn 
tweede jaar leiding en kijk er weer hard 
naar uit! Hopelijk jullie ook?  

GSM: 0471 13 01 77 

Functie: PR 

Leeftijd: 19 
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TREKVOGEL 

Loıc̈ Houdenaert  
 

Ik sta bekend als Bakker, maar mijn echte 
naam is Loıc̈. Als ik niet bezig ben met de 
kinderen te vermaken, kan je me altijd teru-
gvinden op SK Peulis! Ik kijk er naar uit om 
toffe activiteiten, chille hangsessies en spon-
tane uitstappen te beleven dit jaar. 

GSM: 0485 85 08 04 

Leeftijd: 20 
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LEIDING 

Stef Van Der Veken 
 

Hey! Ik ben Stef, 20 jaar oud en een kei 
enthousiaste leider. Ik zit al jaar en dag in de 
KLJ en doe het nog altijd even graag. Ook dit 
jaar gaan we er weer een knaller van 
formaat van maken! 

GSM: 0470 27 23 55 

Leeftijd: 20 
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PAGADDER 

18 September 

Nu het KLJ jaar of iciëel gestart is, willen wij 
wel eens weten uit welk hout onze paggies 
gesneden zijn. Daarom gaan we er vandaag 
alles aan doen om jullie beter te leren ken-
nen. Vergeet zeker jullie sjaaltje niet! 

 

2 Oktober 

Lieve paggies, jullie leiding is bestolen en 
omdat wij allemaal al wat ouder aan het 
worden zijn, hebben wij hulp nodig van 
nieuwe defectives. Vergeet zeker jullie 
sjaaltje niet! 
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ACTIVITEITEN 

16 Oktober 

Beste pagadders, we hebben al wat activi-
teiten achter de rug en op deze activiteit 
gaan we dan ook de ultieme test doen om te 
kijken hoe sterk jullie echt zijn. We gaan een 
wedstrijd spelen met zeer speciale tegen-
standers. Wie gaat er winnen? Kan jij raden 
wie de tegenstanders zijn? Vergeet zeker 
geen twee euro en je sjaaltje! 

31 Oktober 

BOE! Hebben we je kunnen laten schrikken, 
nee? Dan ben jij vast ook niet bang te 
krijgen op de ene dag in het jaar dat Peulis 
door griezels wordt overgenomen! Schrijf je 
dan zeker in voor onze Halloweentocht. 
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PEPERBOLLEN 

18 September  

Het is weer zover! De Peulische spelen staan 
weer voor de deur. wie gaat er met de 
gouden medailles naar huis? En wie gaat er 
tevreden moeten zijn met zilver of brons? 
Onze peperbollen gaan het uitvechten voor 
de glorie en prestige! 

2 Oktober 

Beste peppies, we gaan het bos onveilig 
maken! Een gigantisch duel breekt los en we 
hebben jou nodig om hier een einde aan te 
brengen. Geef alles dat je hebt en win de 
strijd om de vrede te bewaren... 
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ACTIVITEITEN 

16 Oktober 

Oh nee! Er is iets verschrikkelijks gebeurd! 
Een dief heeft deze nacht onze vlag gestolen 
wanneer iedereen nog in zijn bed lag te sla-
pen. Maar wacht, wat is dit? De dief heeft 
een brief achtergelaten! Dit is een uitdaging 
voor onze wereldberoemde speurders, de 
Peperbollen!  

31 Oktober 

BOE! Hebben we je kunnen laten schrikken, 
nee? Dan ben jij vast ook niet bang te 
krijgen op de ene dag in het jaar dat Peulis 
door griezels wordt overgenomen! Schrijf je 
dan zeker in voor onze Halloweentocht ! 
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RAVOTTER 

18 September 

Allerleukste lidjes van ons, vandaag wordt 
er een heuse strijd gestreden op het veld 
van de KLJ’ers in Peulis. Wie oh wie zal er 
overleven op het einde van de dag? 

 

2 Oktober 

Wij verwachten jullie op je best voor een 
onvergetelijke veldslag. Spelen jullie 
tactisch of gaan jullie recht op jullie doel af? 
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ACTIVITEITEN 

16 Oktober 

Halloween komt dichterbij! Daarbij hoort 
tovenarij. Kan jij het heksenexamen foutloos 
a leggen? En jezelf tot opperheks kronen? 

 

 

31 Oktober 

Griezelige heksen, boze tovenaars en zwarte 
katten, allemaal komen ze samen in onze 
jaarlijkse halloweentocht. Ook jullie, dap-
pere ravotters zijn uitgenodigd op de bi-
jeenkomst. Durf jij te komen? Schrijf je dan 
snel in op onze website…. 

Griezelige groetjes van jullie ravie leiding!!! 



52 

 

JVT 

18 September 

Wie is de beste JVT’er van de groep. Ben je 
zelf benieuwd wie het is of ben je er zeker 
van dat jij de beste bent? Kom dan zondag 
zeker strijden voor de eerste plaats! 

2 Oktober 

Het is super gezellig in het kleine, maar oh 
zo gezellige Peulis. Tot er plots op zonda-
gochtend een moord is gepleegd. Het hele 
dorp is in shock, want wie is de dader? 
Komen jullie met ons de moord oplossen? 
We spreken om 14.00 af aan het lokaal. 
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ACTIVITEITEN 

16 Oktober 

Dealen en verhandelen. Rennen of wan-
delen? Ontsnap jij aan de politie, zie maar 
dat ze je drugs niet pikken. Pover je ver-
diensten of een grote schat? Zorg maar dat 
onze boeman je niet vat!  

 

31 Oktober 

BOE! Hebben we je kunnen laten schrikken, 
nee? Dan ben jij vast ook niet bang te 
krijgen op de ene dag in het jaar dat Peulis 
door griezels wordt overgenomen! Schrijf je 
dan zeker in voor onze Halloweentocht. 
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SIXTEEN 

EIN-DE-LIJK! het nieuwe KLJ-jaar gaat van 
start en jullie zijn de nieuwe bangelijke Six-
teens groep.  

We gaan er een knaller van formaat van 
maken! Jullie favoriete leiding heeft er al-
vast kei veel zin in! 



55 

 

WELKOM 

We gaan werken met een online groepschat 
dus houd deze zeker in het oog! Hier wordt 
altijd gecommuniceerd wat voor machtige 
activiteit we gaan doen en er wordt ook 
samen met jullie besproken wanneer.  

Kom altijd met de iets naar de activiteit (je 
weet maar nooit met ons ) en zorg dat je 2 
euro bij hebt. KLJ (trui en) sjaaltje zijn nog 
steeds verplicht. 
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TREKVOGEL 

Het is weer de tijd van het jaar dat de 
Trekvogel zijn vleugels uitslaat en de wijde 
wereld intrekt. Je ziet hem van ver aank-
omen met zijn lamboyant gedrag en pracht-
ig gezang, zolang je hem in de dag tegen het 
lijf loopt natuurlijk…. 

Eens om de 2 weken, als de zon achter de 
horizon verdwijnt, veranderd er iets in het 
gedrag van de trekvogel. Hij stijgt op en 
volgt al zigzaggend door de lucht de leiders 
Loıc̈ en Stef op zoek naar het geluid van 
klinkende glazen en luide muziek, om zo 
hun avond goed te kunnen inzetten. 
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WELKOM 

Na een aantal uur niets meer te horen van 
de Trekvogel verschijnt hij opnieuw buiten 
om op jacht te gaan. Vermoedelijk is hij ver-
zot op de snacks van de kai of een vettig 
frietje van den Ivo. 

Als dan uiteindelijk de zon bijna opkomt is 
het weer tijd om terug in hun nest te kruip-
en en er de volgende dag weer tegenaan te 
gaan. 
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VERJAARDAG 

7 September 2005 Jill Uytterhoeven 

20 September 1998 Brent Leemans 

23 September 2002 Leandro Radicchi 

30 September 2002 Sander Van Hove 

1 November 2003 Yana Verreth 

12 November 2004 Killian De Boeck 

24 November 2004 Kasper Heldens 

18 December 2004 Emma Van Kerckhoven 

27 December 2002 Johannes Feremans 

22 Januari 2002 Loıc̈ Houdenaert 

7 Februari 2003 Emil Claes 
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LEIDING 

2 Maart  2003 Thomas Torfs 

3 Maart 2004 Timo Leyers 

12 Maart 2004 Anouck Kesselaers 

24 Maart 2001 Dries Van Hove 

14 Mei 2004 Viktor Vertommen 

16 Mei 2002 Stef Van der Veken 

20 Juni 2003 Jana Verreth 

22 Juli 2004 Nele Dockx 

23 Juli 2004 Emma Claes 

20 Augustus 2002 Jinthe Frans 
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