
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vaste informatiestop van KLJ Berlaar 

Startpitstop 2020-2021 



 
 

 

 
 

Beste leden en ouders, 

Na al die tijd thuis zitten door corona, wordt het terug tijd voor het nieuwe KLJ-

jaar. Kijken jullie er naar uit? De leiding kan al niet meer wachten! Voor wie de 

pitstop nog niet kent, hierin vinden jullie alle belangrijke informatie en data terug 

over ons nieuw KLJ-jaar. Daarbuiten zijn er op het einde nog een aantal leuke 

spelletjes waar de kids van kunnen genieten. 

Het jaarthema dit jaar is “LAAT HET KNALLEN”. KLJ'ers maken van het leven steeds 

een feest. Vieren, dansen, springen, lachen, plezier maken, spelen… KLJ’ers zijn 

een hoop feestbeesten bij elkaar en KLJ, da’s elke keer één groot feest. Zij maken 

niet alleen het feest, zij zíjn het feest. 

Dus we zetten het hele jaar lang een feesthoed op, doen lekker gek, genieten van 

spelletjes, strooien met complimenten en zetten iedereen in de bloemetjes. De 

béste feestdagen zijn KLJ-dagen en iedereen mag het weten! 

 

Het pitstopteam wenst je alvast veel leesplezier!  

Anneleen, Caro, Elize, Femke, Jannes, Lotte en Mathias DR 
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Elize Van Hout 

 4/12/1999 

 14e jaar lid 

 5e jaar leiding 

 Studeert Vroedkunde 

 0479/08.49.56 
 

Ruben Van De Wouwer 

 22/10/2002 

 12e Jaar lid 

 2e jaar leiding 

 Studeert Toegepaste informatica 

 0475/84.78.00 

 

Gelise Breugelmans 

 21/05/2001 

 13e jaar lid 

 3e jaar leiding 

 Studeert Psychologie 

 0498/66.12.12 

 

Lotte Verdonck 

 15/06/2003 
 12e jaar lid 
 1e jaar leiding 
 Volgt Latijn-Wetenschappen 
 0479/28.42.27 



 
 

SMARTJES 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jannes Claessens  

 28/03/2001 
 12e jaar lid 
 3e jaar leiding 
 Studeert Wiskunde 
 0489/42.25.61 

 

Mathias De Ridder 

 26/02/2001 
 14e jaar lid 
 3e jaar leiding 
 Studeert bedrijfsmanagement: Rechtspraktijk 
 0471/79.18.59 

 
Caro Van Dyck 

 14/09/2001 

 14e jaar lid 

 3e jaar leiding 

 Volgt Kinderzorg 

 0492/73.47.87 

 

Senne Puttenaers 

 12/09/2001 

 12e jaar lid 

 3e jaar leiding 

 Volgt 7de jaar 

 0487/34.11.53 

 

Jolien Busschots 

 3/05/2001 

 14e jaar lid 

 3e jaar leiding 

 Studeert 

Kleuteronderwijs 

 0487/91.69.78 

 



 
 

MICRA’S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Anneleen Busschots 

 23/06/1998 
 14e jaar lid 
 6e jaar leiding  
 Werkt bij Select Projects als consultant 
voor Safoni 
 0496/55.98.28 

 

Noa Furfari 

 15/06/2001 
 14e jaar lid 
 3e jaar leiding 
 Studeert Graduaat Automechanica 
 0472/59.71.59 

 

Luna Fabeck 

 5/07/2001 

 12e jaar lid  

 2e jaar leiding 

 Studeert Verpleegkunde 

 0470/36.12.80 

 

Stijn Van Hout 

 4/01/1998 

 14e jaar lid 

 6e jaar leiding 

 Studeert Verpleegkunde 

 0470/01.61.80 

 



 
 

COOPERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Femke Dieltjens 

 5/12/2002 
 14e jaar lid 
 3e jaar leiding 
 Werkt bij Slagerij Passage 14 
 0491/98.25.12 

 

Robin Heylen 

 5/07/1999 

 14e jaar lid 

 5e jaar leiding 

 Studeert Elektromechanica 

 0483/46.07.03 

 

Ilias Heylen 

 31/05/2001 
 6e jaar lid 
 3e jaar leiding 
 Studeert Leraaropleiding Geschiedenis en 

Techniek 
 0472/06.75.74 

 



 
 

BEETLES 

 

 

 

 
 

 

 
 

Toon Van Asch 

 03/11/2000 

 14e jaar lid 

 4e jaar leiding 

 Studeert Politieke Wetenschappen 

 0471/22.26.88 

 

Glen Aertgeerts 

 19/01/2001 

 5e jaar lid 

 3e jaar leiding 

 Studeert Handelsingenieur 

 0493/56.02.25 

 

Mathias Sluyts 

 11/06/1999 
 14e jaar lid 
 5e jaar leiding 
 Werkt als tuinaanlegger 
 0488/34.79.99 

 



 
 

 

    HOOFDLEIDING 
 

Dit jaar hebben we een ultrasterk duo aan het hoofd van KLJ Berlaar. Ik zal 

je vertellen waarom Anneleen en Glen zo’n goede match zijn. Anneleen is 

diegene die al jaren in onze KLJ zit, ze begint al aan haar 14de jaar KLJ en 

haar 6de jaar als leiding. Ze kan Glen dus nog heel veel bij brengen, want 

Glen is pas later in onze KLJ gekomen. Glen is diegene die die goed overweg 

kan met alle administratieve rompslomp van onze KLJ. Wat cijfertjes 

invullen en rekeningen bijhouden, zodat we zeker voldoende centjes hebben 

voor ons nieuw lokaal te bouwen. Heb je een vraag dan kan je steeds onze 

hoofdleiding contacteren via onze mail leiding@kljberlaar.be of hun even 

telefoneren. Ze zullen dan ook de tijd nemen om jullie verder te helpen met 

mogelijke vragen en/of problemen. Verder zal je Glen altijd zien en kunnen 

aanspreken op -16 activiteiten en Anneleen op -12 activiteiten. Ook zal je 

steeds terecht kunnen bij de andere leiding of de leiding van je kind(eren), 

want daarnaast bestaat KLJ Berlaar ook uit andere fantastische leiding, die 

er eveneens alles aan doen om jullie kind(eren) te plezieren en de boel 

draaiende te houden.   

Glen Aertgeerts: 0493/56.02.25 - Anneleen Busschots: 0496/55.98.28 
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PRAKTISCHE 
INFO 

 Lidgeld 

Wil jij graag deel uitmaken van onze KLJ? Het lidgeld kost 30 euro voor het 

eerste kind. Hiervoor is uw kind verzekerd op al onze activiteiten. Wanneer 

je met meerdere leden van hetzelfde gezin lid wil worden, bedraagt het 

lidgeld voor de daaropvolgende kinderen slechts 20 euro. Andere jaren 

komen we steeds op huisbezoek om al jullie vragen te beantwoorden en 

lidgeld te ontvangen, door de huidige omstandigheden zijn we genoodzaakt 

om dit op een andere manier te doen. Verdere info volgt nog.  

Wist je dat je het lidgeld van jeugdverenigingen in de meeste gevallen 

terugbetaald krijgt bij het ziekenfonds? Vraag dus zeker de papieren aan en 

breng ze mee naar een van onze activiteiten. De leiding vult deze met plezier 

in bezorgt ze terug aan jullie! 

 

 Medische fiche 

De medische fiches zien er dit jaar iets anders uit. Jullie krijgen na de startdag 

een Google Form toegestuurd. Opgelet dit formulier lijkt op het 

inschrijvingsformulier van de startdag. Indien je toen enkel inschreef voor de 

startdag en je nu definitief lid wil worden van KLJ Berlaar voor het werkjaar 

2020- 2021, moet je dit formulier nog invullen! Indien je bij je inschrijving 

voor de startdag al besliste om definitief lid te worden en je de nodige 

medische gegevens bezorgde, is jouw inschrijving al in orde! Gelieve voor elk 

kind van hetzelfde gezin een apart inschrijvingsformulier in te vullen. Het 

formulier is te bereiken via volgende link: 

https://forms.gle/o9Y9Uy4HjmM3PjRG7 

 

 Drankkaarten 

Van spelen krijg je natuurlijk dorst. Daarom voorzien we bij de Buggies, 

Smartjes en Micra’s tijdens de activiteit een vieruurtje, bestaande uit een 

koek en een drankje. Hiervoor vragen we 10 euro, in ruil krijgt uw kind dan 

het ganse jaar elke activiteit een koekje en drinken.  

Bij de Coopers, Beetles en Hummers betalen de leden hun drankje 

zelf. Zo kan je drinken zoveel je wil. Voor water betaal je 50 cent, frisdrank 

kost 60 cent. Voor een pakje chips betaal je ook 50 cent. Vergeet dus zeker 

geen centjes mee te nemen naar de activiteiten.  

 

 

 

 

https://forms.gle/o9Y9Uy4HjmM3PjRG7


 
 

 

 Activiteitenblad 

Om jullie op de hoogte te houden wanneer de volgende activiteiten zullen 

plaatsvinden, werken we met activiteitenbladen. Op het einde van de maand 

krijgt uw zoon/dochter een activiteitenblad mee voor de volgende maand. 

Hierop staat vermeld wat we gaan doen, waar en wanneer de activiteiten 

plaatsvinden. Wanneer uw zoon/dochter niet op deze activiteit aanwezig kan 

zijn, steken we het blad bij je thuis in de bus, zodat je toch op de hoogte 

blijft! 

Bij de inschrijving vragen we je ook een e-mailadres op te geven. Zo kunnen 

we jullie ook via mail op de hoogte houden en worden jullie nog eens 

herinnerd aan de volgende activiteit. Een jaarverslag van onze activiteiten 

vinden jullie terug op de kalender op de volgende pagina! 

Tip: Kijk zeker je SPAM-folder na, indien je geen mails ontvangt. We hebben 

al een paar keer gemerkt dat sommigen geen mails ontvangen, omdat deze 

automatisch in de spam terecht komen! 

 

 Uniform 

KLJ Berlaar heeft ook zijn eigen uniform. We stimuleren onze leden dan ook 

om hun uniform te dragen tijdens alle activiteiten. Het uniform bestaat uit 

een KLJ-sjaaltje (€4,50), een KLJ-trui (€15,00), een KLJ T-shirt (€9,00) 

voor de jongens en een KLJ-polo (€12,50) voor de meisjes. Je kan je 

volledige KLJ-uniform aanschaffen bij de leiding op één van onze activiteiten 

in het KLJ-lokaal.  

 

 Verzekering 
Zoals eerder vermeld is je kind verzekerd op al onze activiteiten met de KLJ-

verzekering geregeld door KLJ nationaal. Dit is een aanvullende verzekering, 

je zal dus altijd eerst je eigen verzekeraar moeten aanspreken als er iets 

gebeurt. De KLJ-verzekering komt dan tussen voor het deel dat je eigen 

verzekering niet dekt. Voor verdere informatie verwijzen we jullie graag door 

naar de website van KLJ-nationaal: https://www.klj.be/verzekeringen hier 

staat alles duidelijk uitgelegd. Zit je toch nog met vragen? Aarzel dan niet om 

iemand van de leiding hierover aan te spreken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.klj.be/verzekeringen


 
 

 KALENDER 
 

-12 -16 +16 

 04 oktober: Laat het 

knallen 

 18 oktober: Waar brandt de 

lamp?  

 01 november: Ik zie een 

spook  

 15 november: Zondag 

houden 

 22 november: Ten oorlog  

 6 december: Slecht weer 

vandaag  

 20 december: Pakje 

leggen, niemand zeggen  

 03 januari: schaatsen 

 16 januari: Movie time - 

filmavond 

 31 januari: Tik tok 

 14 februari: Cupido, schiet 

een pijltje door mijn hart  

 7 maart: Het is de periode 

van de maand 

 21 maart: Er was eens…  

 26-28 maart: weekend 

 4 april: Paaseitjes rapen 

 18 april: après skiwi 

 2 mei: Brood voor 

morgenvroeg versus 

konijneneten 

 16 mei: pif poef paf krijgt 

die verf er maar af  

 30 mei: Dag allemaal 

 27 juni: Wellie weg  

 5 tot 10 juli: kamp  

 27 september: Laat het 

knallen 

 11 oktober: Waar brandt de 

lamp? 

 25 oktober: Boter in een 

vlootje 

 31 oktober: Halloweentocht 

van wandelclub 

 15 november: Zondag 

houden  

 29 november: Ten oorlog  

 12 december: filmavond 

 27 december: Kerstfeestje 

 3 januari: schaatsen 

 17 januari: Gene gele 

sneeuw eten  

 30 januari (avond): Game 

over  

 7 februari: Prins Carnaval  

 5-7 maart: weekend 

 14 maart: π-dag  

 27 maart (avond): Het rad 

van fortuin  

 11 april: Vandaag is groen  

 25 april: Pif poef paf, krijgt 

de verf er maar eens af 

 09 mei: Brood voor 

morgenvroeg versus 

konijneneten 

 23 mei: Dag allemaal 

 27 juni: Wellie weg 

 3 tot 10 juli: kamp 

Omdat voor +16 

activiteiten op het 

ogenblik strengere 

maatregelen gelden, 

hebben we beslist om 

voorlopig geen 

activiteiten te plannen 

voor onze +16. We hopen 

op jullie begrip, maar 

noteer alvast volgende 

data in jullie agenda!  

 27 december: 

Kerstfeestje – avond 

 13/07/2021 – 

24/07/2021: 

Buitenlandse reis 

Hongarije 

 

 



 
 

Schrijf ook zeker volgende activiteiten in je agenda: 

OPGELET! Deze data zijn onder voorbehoud, eventuele verschuivingen of 

schrappingen omwille van het coronavirus kunnen voorkomen!   

Zoete Zonde: Ook dit jaar kan je bij ons lekkere wafeltjes, truffels, 

frangipanes en carré confituur bestellen. Begin oktober krijgen jullie 

hierover een brief met meer info!  

Eetdag “Comme chez KLJ”: Zondag 28 februari halen we weer het 

onderste uit de kan om de lekkerste gerechten te bereiden voor jullie! Zo 

serveren we onder andere vidée, stoofvlees, curryworst en zoveel meer. Al 

deze gerechten worden geserveerd met frietjes of brood.  

Carwash: Naar jaarlijkse gewoonte kan je op paaszaterdag 3 april je 

auto laten wassen door KLJ Berlaar. We verwachten je op het plein net voor 

de kerk in Berlaar. Zo is je auto piekfijn gewassen op Pasen! 

Ontbijtmanden: Wil je je mama graag verrassen op Moederdag? Dan 

hebben wij een perfect idee: bestel een ontbijtmand en wij komen ze 

zondagmorgen 9 mei aan huis brengen! 

Avondmarkt: Naast de kerstmarkt organiseert de gemeente ook een 

Avondmarkt: op 26 juni komen we gezellig samen in het centrum waar 

allerlei activiteiten zullen plaatsvinden. Je kan ons kraampje vinden recht 

tegenover ING, naast de Kiosk. Kom proeven van onze lekkere hapjes of 

kom een balletje trappen op onze voetbalstand, wie weet ga jij wel naar 

huis met onze hoofdprijs! 

Feestweekend: Ons jaarlijks feestweekend vindt plaats in het tweede 

weekend van augustus op de terreinen van F.C. De Weerdt. 

 Hete Mosselfuif 13/08: Na onze schitterende editie van vorig jaar 

maken we er ook dit jaar weer een geslaagde avond van: we serveren 

frisse pintjes, overheerlijke cocktails, zelfgemaakte hamburgers en 

heerlijke partysnacks! Onder andere Team Industrial zal zorgen voor 

de vette beats! 

 Familiebarbecue 14/08: De dag nadien zorgen we zoals elk jaar 

voor een gezellige barbecue. Onze troeven? Een ruime keuze aan 

groentjes, allemaal vers en zelf bereid, kwaliteitsvol vlees, een ijsje 

voor iedereen én een reuzegroot springkasteel voor de kleinsten! 

  



 
 

KAMPVERSLAG -12 
 

Na lang wachten maakte de leiding eindelijk de beslissing dat het kamp zou 

doorgaan!  Wat een geluk, want het was weer een knaller van een kamp! We 

nemen jullie graag mee terug in de tijd en geven hieronder een kort verslagje van 

wat we weer allemaal gedaan hebben! 

Net zoals jullie stonden wij ook met een 

beetje stress aan het station te wachten 

om jullie te verwelkomen. En wat was het 

weer een start. Net zoals elk jaar was het 

zo’n morgen waarop je kon ruiken aan de 

lucht dat het vakantie was en dat je 

eindelijk terug een hele week kon gaan 

ravotten. Iedereen was weer zo geweldig 

verkleed in het thema…. Reis rond de wereld. We zagen nen chinees, een 

wereldreiziger, toeristen, alles wat je kon bedenken.  We stapten dan ook met zen 

alle op de trein richting Houthalen. Normaal is een treinreis altijd supersaai maar 

de leden en leiding van KLJ Berlaar maken hier echt een geweldig uitje van. Het 

was heel warm op de trein en de bus die we daarna pakte. Toen we afstapte van 

de bus om de laatste 200 meter te wandelen naar de kampplaats, hadden we last 

van typisch Belgisch weer, het begon te regenen. Eindelijk op de kamp plaats 

gingen we dan snel aan tafel, want het was al middag. Daarna onze bedjes op 

zetten en installeren voor de komende dagen? Naast wie gaat gij slapen? Waar 

mag ik liggen? Zijn dan ook de meest gestelde vragen. In de namiddag had de 

leiding dan een spel in het thema REIS ROND DE WERELD gepland. Na toch wel 

een vermoeiende dag en een lekkere avondmutsje kropen we onder de lakens. Zo 

voorspelbaar als onze leden zijn was de eerste nacht niet heel lang, veel tetterde 

kindjes en veel gelach, maar dat moet ook wel eens kunnen op zo’n eerste 

kampdag en om na lange tijd al je vriendjes weer terug te zien.  

Zo ontwaakten we dan al de tweede dag. Na een 

stevig ontbijt konden we er dan aan beginnen. De 

leden waren al heel erg nieuwsgierig wat we 

vandaag gingen doen. In de avond werden er 

massaal veel brieven naar het thuisfront 

geschreven. In de namiddag gingen we met zen 

alleen naar het bos. Daar moesten de leden 

proberen zoveel mogelijk groenten te gaan 

smokkelen, maar en waren ook agenten, die niet wilden dat er gesmokkelt werd. 

Werd je getikt door de politie dan moest je onvergefelijk de groenten op eten, 

ookal luste je deze niet  De leiding had geen medelijden. Na weer een vermoeide 

dag ging iedereen naar bed...  

 



 
 

Of toch niet iedereen de leiding van de Smartjes en Micra’s hadden nog een tof 

nachtspel klaar staan, de Smartjes deden een kort spelletje met lichtgevende 

ballen. Maar de Micra’s werden gedropt in het midden van de nacht op een plaats 

waar ze niet wisten waar ze waren. Gelukkig geraakte iedereen heelhuids terug en 

konden ze hun welverdiende nachtrust verder zetten.  

’s morgens werden we weer gewekt maar deze keer op een vreemde manier… de 

leiding zei slaapwel in de plaats van goedemorgen. Bij veel kinderen deed dit al 

een belletjes rinkelen, ja het is vandaag omgekeerde dag. Wat wil dat nu juist 

zeggen zo’n omgekeerde dag? We beginnen dus met de avond dan de middag en 

als laatste de morgen. We starten de dag met een feestje, wat was dat een echte 

party want we hadden zelfs een jarige. Rond 9u aten we dan avondeten, lekkere 

spaghetti, hmm. Ook op deze dag mag het al eens wat gekker, kleren omdraaien, 

achteruit lopen, omgekeerd op de wc gaan zitten… nee dat is er net wat over :D 

Om deze speciale dag af te sluiten deden we een girls en een boys night en je kan 

al denken de meisjes worden jongens en omgekeerd. Nee zo ver heeft de leiding 

de omgekeerde dag niet doorgetrokken. Onze jongen leerde van de jongensleiding 

eens echt man zijn: baard afscheren en gebaren leren om een drankje te bestellen 

was een voorbereiding op het echt werk…. Op cafe gaan en aan de toog hangen. 

Ondertussen waren de vrouwtjes zich mooi aan het maken schminken, haren doen 

en een masker leggen op ons gezicht. Dan hebben de meisjes ook lekkere fruit 

satés gemaakt met chocolade en lekkere cocktails. Al snel zaten de meisjes me 

hun vingers in de pot gesmolten chocolade, zo heerlijk en onweerstaanbaar. 

 

Het besef bij de leiding en de kinderen dringt 

stilaan door dat dit al de laatste volledige dag 

is van het kamp. We zullen dus nog maar 1 

keer slapen en dan terug naar huis gaan. Dat 

betekent maar 1 ding we moeten er nog een 

spetterende dag van maken voor het te laat 

is en de dag alweer om is. Onze laatste dag 

sluiten we dan ook af met een kampvuur en 

dit jaar had de leiding marsmelows voorzien 

voor de leden, de leden hadden door het kamp heen ook tijd gehad om toneetjes 

in elkaar te steken en vandaag was het ideale moment om deze te tonen.  



 
 

Zo hadden we een spannende voetbalmatch en een tocht door verschillende landen 

met een teletijdmachine, ook hadden we een vriendengroep die op kamp ging. 

Maar waar alle leden op aan het wachten waren, was die ene speech die elk 

kampvuur gehouden werd: Wie van de leiding neemt afscheid en zullen we niet 

meer terugzien met de startdag? Dit jaar verliep deze een beetje anders dan 

anders, want er stopte niemand van de leiding die mee op kamp was! Wat een 

geluk :D 

Opstaan, eten, valiezen maken, die verdomde slaapzak terug in dat klein zakje 

proberen steken. Van wie is deze onderbroek, sok, broek… nog? Terug de valies, 

die je net hebt toe gekregen terug open maken en het laatste (hopelijk) nog in 

steken. De Micra’s en Buggies maakten het in de voormiddag nog vettig met de 

verfspelen en in de namiddag werd er met iedereen een groot spel gespeeld zodat 

een deel van de leiding al stilletjes aan kon beginnen opruimen. Voor iedereen 

naar huis ging kregen ze nog een lekkere hotdog (ook standaard laatste eten van 

kamp). Laatste knuffels werden gegeven aan de leiding en zo sloten we het zeer 

geslaagde kamp af! We hopen jullie allemaal volgend jaar massaal terug te zien!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KAMPVERSLAG -16 
 

Ondanks de volledige coronacrisis zijn we ook dit jaar op kamp kunnen gaan met 

de -16. Er werden veel maatregelen getroffen en het kamp was dit jaar veel korter, 

maar dat stopte de -16 niet om er opnieuw een onvergetelijke ervaring van te 

maken. Het was dan ook echt een kamp om nooit meer te vergeten. 

Ons avontuur begon op het perron in Berlaar waar de trein 

namen richting de kampplaats, Houthalen-Helchteren. Na een 

toffe treinreis kwamen we aan op de kampplaats, waar we 

eerst snel even aten en ons installeerden. Nog geen uur was 

voorbij gegaan en we begonnen al aan het inventieve 

themaspel, een mix van spelletjes en het gezelschapsspel Risk 

allemaal in het thema “Houthalen rond de wereld”. De eerste 

dag werd dan ook nog mooi afgesloten met een uitdagende 

quiz.  

 

De tweede dag vlogen we er na een stevig ontbijt direct in met intensieve 

balspelen. Daarna gingen we Houthalen-Helchteren verkennen door een 

geocaching competitie. In de avond kropen de leden in de huid van een detective 

om een sinistere moord op te lossen in het spannende cluedo spel. Vervolgens 

gingen de leden slapen, maar de dag was nog niet gedaan want er stond hun nog 

een glow in the dark nachtspel te wachten.  

Ook de derde dag zat boordevol toffe en uitdagende 

activiteiten. De dag begon dan ook met een klassieker: 1 

tegen allen. In de namiddag hadden we een spel voorzien dat 

bij de meeste wel bekend is vanwege het tv-programma 

“iedereen beroemd” namelijk Homo Universalis. Als 

avondactiviteit hadden we nog een klassieker voorzien, we 

gingen op rechtdoortocht. Wat begon als een gewone 

boswandeling eindigde in een ware verkenning van de 

prachtige natuur in Houthalen-Helchteren.  

  

 

 



 
 

Op de vierde en voorlaatste dag werd de groep 

gesplitst en gingen de Beetles en Coopers elk apart de 

dag spenderen. De Coopers vulde hun dag volledig 

met het super toffe spel ‘KLJ in een dag’, waarin ze 

voor elk evenement dat we met de KLJ doen doorheen 

het KLJ-jaar een opdracht moesten doen. De Beetles 

daarentegen vulde hun dag met een vastgeroeste traditie namelijk Big Brother, 

waarin ze doorheen de dag opdrachten konden doen om geld te verdienen 

waarmee ze dan naar de winkel mochten gaan en zelf mochten koken. De dag was 

nog lang niet gedaan want in de avond was er nog een boys and girls night waarbij 

de dames volledig werden verwend en de jongens een goed potje voetbal speelde. 

Omdat dit de laatste avond was, was er ook natuurlijk het kampvuur die dag mooi 

afsloot.  

 

De tijd vloog voorbij en de laatste dag arriveerden veel sneller dan we hadden 

verwacht, het kamp was voorbijgevlogen. Maar niet getreurd, op de laatste dag 

stonden de leden nog een actief estafettespel te wachten gevolgd door de 

traditionele afsluiter, de BBQ. En dan volgde het trieste afscheid… 

 

 

 

 
 



 
 

    KLJ BERLAAR 90 JAAR 
 

Wist je dat KLJ Berlaar is opgericht in 1930? Als je goed kan rekenen bestaat KLJ 

Berlaar dit jaar al 90 jaar! (2020-1930 = 90) 

Tijd voor een stukje geschiedenis...  

Bij de oprichting was er nog geen sprake van KLJ, maar 
wel van BJB (Boerenjeugdbond). Ook na de oorlog 

blijft BJB Berlaar bestaan en in 1965 wordt BJB 
vervangen door KLJ. Toen we al meer dan 50 jaar 

bestonden, hadden we nog altijd geen eigen lokaal. 
Het werd dus hoog tijd om een eigen lokaal te bouwen 
en zo gezegd, zo gedaan. Op de terreinen van ‘de 

schoolvilla’ werd het huidige KLJ lokaal gebouwd. Na 
een kleine twee jaar was het lokaal in 1995 af en werd 

het feestelijk ingehuldigd!  

In het werkjaar 2007-2008 werd er besloten om ook voor de jongere jeugd 

activiteiten te organiseren, er werd toen immers onze -12 werking opgericht! Vanaf 
toen konden ook kinderen vanaf 6 jaar bij KLJ Berlaar terecht. In het begin van 

het jaar verdelen wij de leden in verschillende groepen, zodat iedereen om de twee 
weken op zondag met leeftijdsgenootjes kan samenspelen! De -12 wordt al volgt 
verdeeld: de kinderen die geboren zijn in het jaar 2013 en 2014 zitten samen in 

de jongste groep, de buggies. Tot onze middelste groep, de smartjes, behoren de 
kinderen van het jaar 2012 en 2011. In onze oudste groep, de micra’s, zitten de 

kinderen die geboren zijn in het jaar 2010 en 2009. Ook voor de -16 en +16 
hebben we groepsnamen, zo worden de kinderen van het jaar 2008 en 2007 de 
Coopers genoemd en de Beetles zijn de jongeren geboren in 2006 en 2005. Vanaf 

het geboortejaar 2004 kom je in bij de Hummers terecht, onze +16 werking. Deze 
verschillende groepen worden goed begeleid door gemotiveerde leiding. 

De activiteiten van de verschillende leeftijdsgroepen zijn bijna altijd gemengd. 
Onze jongsten hebben om de 2 weken op zondagnamiddag activiteit van 14u tot 

17u, voor de Hummers worden de activiteiten ook om de twee weken gehouden 
op vrijdagavond van 19u30 tot 22u. Daarnaast trekt onze +16 om de twee jaar op 

buitenlandse reis, omwille van corona is onze reis naar Hongarije van 2020 niet 
kunnen doorgaan dus hopelijk kunnen we dit volgende zomer goedmaken!  

Natuurlijk kunnen we 90 jaar KLJ Berlaar niet zomaar laten passeren...  daarom 

waren we van plan om een receptie te geven, de coronacrisis strooide echter roet 

in het eten, waardoor we niet anders kunnen dan dit uit te stellen naar later dit 

jaar. Alle leden, oud-KLJ’ers en sympathisanten worden later via een officiële 

uitnodiging, uitgenodigd voor de receptie!  

 

 



 
 

    KLJ BERLAAR BOUWT... 
 

 
 

… aan een plek voor de Berlaarse jeugd 
… aan een omgeving waar elke jongere zich kan ontwikkelen 
 

EN aan een nieuw lokaal om onze werking nog meer kracht bij te zetten! 
 

Na meer dan 6 jaar dromen, plannen maken en vergaderen, kunnen we met veel 

trots aankondigen dat de bouw van ons nieuw lokaal gestart is!  

De afgelopen weken en maanden is er hard gewerkt! Ondertussen zijn de 

metselwerken op de benedenverdieping afgrond, vorige week werden de predallen 

geplaatst en werd alles klaargemaakt voor de plaatsing van ons balkon! Hieronder 

kan je nog enkele foto’s van de werken terugvinden.  

Updates over onze bouw kan je altijd vinden op onze facebookpagina. We zijn zelfs 

aan het werken aan een site voor onze bouw, we laten jullie weten wanneer deze 

volledig online staat!  

Samen met ons 90-jarig bestaan zullen we dit in het najaar natuurlijk nog 

uitgebreid vieren, hierover volgt nog meer info.  

 

 



 
 

SPELLETJES 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossing: De beste feestdagen zijn KLJ-dagen en daarom zetten we het hele jaar lang een feesthoed op, doen lekker gek, 

genieten van spelletjes, strooien met complimenten en zetten iedereen in de bloemetjes! #Laathetknallen 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

NAWOORD 
 

Na het lezen van de titel zullen jullie jammer genoeg wel doorhebben dat dit weer 

het einde van deze geweldige pitstop betekent. Hopelijk hebben jullie ook van deze 

pitstopeditie genoten en hebben jullie alle belangrijke data alvast in jullie agenda 

gezet!  

P.S.: ga zeker eens een kijkje nemen op onze Facebookpagina en geef ineens een 

like om zo KLJ Berlaar op de voet te volgen. Ook raden we je zeker aan om onze 

Instagrampagina te volgen om op de hoogte te blijven van al onze coole posts! 

 

Met heel veel KLJ-groetjes van de pitstopredactie,  

Anneleen, Mathias, Elize, Jannes, Caro, Femke en Lotte 

 

  


