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Waarvoor staat KLJ?
“Als jeugd- en jongerenbeweging streeft KLJ naar een leuke,
kwaliteitsvolle werking voor iedereen van 6 tot 35 jaar. We doen dit
in een landelijke omgeving, vanuit een dorpsgevoel en een
eigentijdse christelijke inspiratie. Samenkomen en samen spelen in
groep zorgt ervoor dat KLJ’ers sterker worden als persoon en als
groep. Door onze werking willen we ook een meerwaarde
betekenen voor de hele maatschappij.
Bovendien maakt onze sportwerking ons uniek. Tijdens de zomer
vinden overal in Vlaanderen ‘KLJ-Sportfeesten’ plaats, met dansen,
wimpelen, vendelen, piramide bouwen en touwtrekken.”
Bron: www.klj.be

Wat is KLJ Tildonk?
Een korte geschiedenis
Lang geleden, toen de dieren nog konden spreken, was er tot 2009
een KLJ in Tildonk. De oude KLJ van Tildonk gebruikte toen de oude
KLJ lokalen; een klein wit gebouwtje in de tuin van de pastorij van
het dorp.
Een nieuwe KLJ in Tildonk
Op een dag kwam KLJ Nationaal naar Tildonk, om te kijken of dit
dorp het potentieel had om opnieuw een KLJ op te richten. Daarop
deed KLJ Nationaal een oproep aan de jongeren van Tildonk om
nieuwe leiding te vinden en organiseerde ze een infoavond. Wij
toonden meteen interesse en daar ontstond KLJ Tildonk. Enkele
maanden later was het dan zover! Na de startdag op 19 maart 2017
van de nieuwe KLJ van Tildonk, is het eerste KLJ jaar goed
begonnen. 30 mei 2017 sloten wij als kers op de taart af met een
groot waterspel als slotactiviteit.
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Het jaar daarna hebben we ons eerste volledige jaar kunnen
beleven met onze eerste wafelenbak en spaghettislag. Om het jaar
in schoonheid af te kunnen sluiten zijn we ook nog eens op ons
eerste geslaagde kamp vertrokken. in Linkebeek hebben we de tijd
van ons leven gehad!
Ondertussen is er al weer een jaar verstreken met leuke
activiteiten, plezierige spelletjes, een eerste hydra- en
leidingsweekend en als afsluiter een geweldig kamp aan zee!
Lokalen
Lokalen en een eigen veld hebben we spijtig genoeg nog niet, maar
we zijn druk bezig om dit in orde te brengen. We zitten samen met
de gemeente. In afwachting van een eigen stek mogen we de tuin
van de pastorij gebruiken en huren we regelmatig de zaal Familia
tijdens slechte weersomstandigheden. Al is dit maar tijdelijk.
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Need to know!
Algemene contactgegevens
● Mail naar ons e-mailadres: klj.tildonk@gmail.com
● Surf naar onze website www.kljtildonk.webnode.be
● Volg ons op Facebook op onze pagina ‘KLJ Tildonk’
● Neem een kijkje op onze instagram: klj tildonk
● De leiding is in dringende gevallen altijd bereikbaar via
gsm.
Voor algemene vragen omtrent: inschrijvingen, betalingen, … kan
je terecht op onze e-mail. Voor specifieke vragen wat bepaalde
activiteiten betreft, kan je altijd terecht bij de leiding van je kind.
Hun contactgegevens kan je in dit infoboekje vinden.
Inschrijven
Heb je zin om vanaf dit jaar lid te worden bij KLJ Tildonk? Heb je zin
om op zondagen samen met vriendjes en vriendinnetjes te spelen?
Wil je in de zomer mee met ons op kamp? Schrijf je dan zeker in! Dat
gebeurt door het inschrijvingsformulier en de medische fiche in te
vullen (deze zijn te vinden op onze website). Daarna schrijf je
€45/kind, het inschrijvingsgeld, over op ons rekeningnummer BE42
7350 4576 1554 met als begunstigde 'KLJ Tildonk' en zet je in de
mededeling 'inschrijving 2019-2020 + naam kind'. In het
inschrijvingsgeld zit de verzekering, de vieruurtjes en kosten voor
enkele speciale activiteiten doorheen het jaar. Wanneer je
vervolgens een bevestigingsmail van je inschrijving hebt
ontvangen, is de inschrijving in orde! Indien je nog vragen hebt,
aarzel dan zeker niet om ons een mailtje te sturen. De
inschrijvingen lopen tot en met 31 oktober.

3

Terugbetalingsmogelijkheden
De gemeente Haacht voorziet zelf ook een aantal opties om
clubactiviteiten of jeugdbewegingen toegankelijker te maken.
Wanneer je een verhoogde tegemoetkoming geniet van het
ziekenfonds of over onvoldoende bestaansmiddelen blijkt te
beschikken na een sociaal onderzoek door het OCMW, kan je daar
aanspraak op maken. Daarbij gaat het om een terugbetaling van
80%. Voor de KLJ zou dat neerkomen op een lidgeld van €9 in plaats
van €45 voor een heel jaar. De aanvraag wordt ingediend door KLJ
Tildonk. We willen een jeugdbeweging zijn voor elk kind, dus aarzel
zeker niet om ons daarover aan te spreken!
Naast de gemeente betalen ook heel wat mutualiteiten een deel
van het lidgeld terug. KLJ Tildonk verstuurt elke ouder die recht
heeft op een terugbetaling van de mutualiteit nadat de
inschrijvingen zijn afgerond een terugbetalingsformulier.
Hieronder vind je een kort overzicht:
Vlaams en Neutraal Ziekenfonds: deze mutualiteit betaalt
jaarlijks €30 terug van het lidgeld van de jeugdbeweging.
https://www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/kampvergoeding/
-

Christelijke Mutualiteit: sinds 1 januari 2019 betaalt deze
mutualiteit het lidgeld niet meer terug.
https://www.cm.be/professioneel/pers/persberichten-2018/CMvoorziet-extra-tegemoetkoming-in-kosten-ziekenhuisopname
-

Liberale Mutualiteit: deze mutualiteit betaalt jaarlijks €15
van het lidgeld terug.
https://www.lm.be/Oost-Vlaanderen/Rubrieken/Voordelen-endiensten/Kinderen--enjongeren/jeugdbeweging/Pages/DefaultArticle.aspx
-

Partena: deze mutualiteit betaalt geen lidgeld van
jeugdverenigingen terug.
https://www.partena-ziekenfonds.be/nl/ziekenfonds-envoordelen/voordelen-en-terugbetalingen/jongerenvakanties
,
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https://www.partena-ziekenfonds.be/nl/ziekenfonds-envoordelen/voordelen-en-terugbetalingen/kampen-enmeerdaagse-activiteiten
-

Socialistische Mutualiteit: geen informatie gevonden

-

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen: deze mutualiteit
betaalt jaarlijks €10 van het lidgeld terug.
https://www.nzvl.be/jouw-voordelen/voordelen-voor-jouwkinderen
Uniform
Zoals elke jeugdbeweging heeft ook de KLJ een verplicht uniform.
Voorlopig bestaat dit alleen uit een sjaaltje, dat voor 5 euro bij ons
kan worden aangekocht. Gelieve hierop de naam van het kind te
schrijven, want de leiding van de KLJ is niet verantwoordelijk voor
het verlies van deze begeerde lapjes stof!
Het is ook mogelijk om je uniform uit te breiden met een KLJ-Tshirt, een KLJ-pull en nog vele andere gadgets. Dit is niet verplicht,
maar wel een leuk extraatje. Meer info en een overzicht vind je op
de site van KLJ Nationaal. Bestellen verloopt dan ook via hun site.
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Regels en afspraken
● De activiteiten starten om 14u exact en eindigen om 17u.
Gelieve een aantal minuutjes op voorhand te komen zodat
wij op tijd kunnen starten. Indien je kind later zou komen
of vroeger zou doorgaan, vragen wij om dat op voorhand
aan de leiding van je kind te melden. Zo kan er eventueel
rekening mee worden gehouden bij het maken van een
spel.
● Gelieve ook geen gsm of andere waardevolle voorwerpen
mee te nemen. Deze kunnen enkel kwijt gespeeld worden
en dit is niet de bedoeling. Wij zijn hier niet
verantwoordelijk voor.
Vieruurtjes
Op de activiteiten zullen de kinderen steeds een vieruurtje krijgen.
Dit zal een gezond en afwisselend aanbod zijn van lekkere dingen.
De prijs van deze vieruurtjes zit meegerekend in het
inschrijvingsgeld.
Financieel
Indien het niet lukt om het lidgeld ( of andere bedragen vb. kamp)
voor de voorziene datum te betalen, mag je ons altijd persoonlijk
aanspreken of een mailtje sturen, dan kijken wij wat er mogelijk is.
Inclusie
Wij zijn een open KLJ en daarom is iedereen welkom bij ons. Heeft
je kind iets meer aandacht nodig, of heeft het wat moeilijkheden
om zich te integreren in een groep, of zijn er andere zaken dan mag
je dit altijd aan ons laten weten. Je kan ons steeds aanspreken voor
of na een activiteit of het vermelden op de medische fiche.
Misschien kunnen we een paar kleine veranderingen doorvoeren
of afspraken maken die de activiteiten voor het lid iets aangenamer
maken.

6

Leeftijdsgroepen
De Kelpies
De Kelpies is de groep voor onze jongste leden. De kinderen die in
deze groep zitten, zitten in het eerste, tweede of derde leerjaar. De
presentatoren van deze groep zijn Mante, Anouk en Hannah.
De Gnorgels
Al onze leden die in het vierde, vijfde of zesde leerjaar zitten,
komen bij de Gnorgels! De gnorgelshow zal dit jaar gepresenteerd
worden door Fien, Kasper, Dorien, Lenka en Mirte. Mirte is
gedurende het eerste semester op buitenlandse showbizz stage in
Zwitserland, maar zal met haar opgedane ervaring in het tweede
semester de show stelen.
De Hydra’s
Een hydra is een lid dat in het eerste of tweede middelbaar zit. Zij
zullen klaargestoomd worden tot echte showbeesten door
professioneel showbizzwetenschappers Andreas en Ruben.
Astomi’s:
Sinds dit werkjaar hebben we een nieuwe leeftijdsgroep, de
astomi’s. In deze groep zitten de leden van het derde tot het vijfde
middelbaar. Zij zullen gedurende dit jaar uitgroeien tot echte
sterren en worden hierin begeleid door Jarno en Samuel.

7

De Leidingsploeg:
Kelpieshow
Mante Jochmans, Anouk Verbieren en Hannah Braeckman
Dames en heren, appelen en peren, boeren en boerinnen de show
gaat beginnen! Trek maar alvast je chicste pak aan of mooiste
kleedje want de rooie loper staat op je te wachten. We zullen dit
jaar met veel glitters en glamour beginnen en ons als echte bv’s
gedragen. Dus laat maar alvast je mooie kant zien en volg ons in de
wondere wereld van de showbizz. Maar geen nood je staat er niet
alleen voor zo zijn er nog onze styliste Anouk, showbizz manager
Mante en personal advisor Hannah, die jou maar al te graag
begeleiden doorheen de wereld van beroemdheden!
Mode team van de Kelpies.
Mante
Anouk
Hannah

0483 09 90 02
0475 49 57 72
0495 61 54 21

Gnorgelshow
Dorien Jochmans

0489 99 10 72

Komt dat zien, kom dat zien. De KLJ heeft een nieuwe aanwinst
genaamd Dorien! Deze freak doet niks liever dan zich verkleden en
gekke spelletjes spelen. Ze is (bijna) altijd goed gezind behalve in
de ochtend, dit kan echter opgelost worden met een warme
chocomelk. Ze kan niet wachten om met de gnorgels een jaar vol
knotsgekke avonturen te beleven. Dus kom haar ontmoeten in
Tildonk, normaal bijt ze niet...
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Fien Calcoen

0468 22 20 04

Tromgeroffel, de spots gaan aan en een oorverdovend applaus
klinkt door de zaal. Samen met de gnorgels sta ik klaar om het
beste van mezelf te geven. Het wordt een show vol acts die nog
nooit iemand ons heeft voorgedaan. Nog nooit hebben mensen
zoveel glimlachen en plezier bij elkaar gezien. Zijn jullie klaar om er
de beste show van te maken ? Om samen met mij er een geweldig
jaar van te maken ? Dan zie ik jullie zeker.
Lenka Vrebos

0468 10 92 06

Hey pssst jij daar. Heb je het al gehoord? Want op 29 september
begint voor jou de grootste show die je ooit al hebt gezien. De
Gnorgels gaat een spetterend spektakel worden met een paar
toppertjes op het programma. Nee nee wees maar niet verlegen
want je zult verbaast zijn over wat je allemaal zal meemaken. Deze
voorstelling zal je van gieren en lachen tot nog veel meer plezier
brengen. En nog beter, deze gekke diva staat samen met jou in de
spotlights voor een heel jaar lang! Dus wacht niet en kom maar
direct naar binnen!
Mirte Forceville

0472 32 06 90

Halloooowkes! Mijn naam is Mirte en ik ben in het tweede semester
jullie coach die jullie doorheen het programma 'Grorgels Aan De
Top' (GADT) zal leiden. In het eerste semester ben ik echter in
Zwitserland voor de opnames van mijn reality show 'Mirte Op
Erasmus'. Maar ik ben er zeker van dat jullie ook zonder mij GADT
zullen winnen! Ik wens jullie allemaal veel succes, weinig
podiumvrees, veel creativiteit en vooral veel plezier!
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Kasper Clarysse

0491 63 06 66

Dag allemaal! Ik ben kasper, ik presenteer samen met de andere
gnorgel leiding het weer bij de klj. Ik ben nogal een beroemdheid,
zou je kunnen zeggen. Buiten in de spotlight staan op tv, sport ik
graag, en hou ik van mezelf uit te leven op zondag bij de klj. Ik ben
helemaal klaar voor een topjaar en heb zin om er in te vliegen!
Hydrashow
Andreas Dierickx en Ruben Wauters
De glitter en glamour van Hollywood? Dat is niets vergeleken met
wat wij gaan meemaken dit jaar in DE enige echte KLJ Tildonk. Wij
gaan ons uiterste best doen om er dit jaar een showbizz-tastisch
jaar van te maken. Zing en swing mee tegen de sterren op!!
Andreas Dierickx
Ruben Wauters

0484 04 17 56
0470 54 36 70

Astomishow
Jarno Gellaerts

0479 02 14 38

Heyheyhey! The show must go on! Dit jaar gaan we Hollywood
veroveren. Daarom dat jullie dit jaar onder mijn professionele
begeleiding staan. Als manager van de grootste hollywood sterren
Bono, billie eilish en Tom Holland heb ik tonnen ervaring. Allemaal
met deze ervaring en echte dedication kunnen jullie het maken in
Holllywood. Peace out!
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Samuel Dierickx

0471 52 06 41

Goeienavond iedereen en welkom bij Samuel. De leiding bij uitstek
voor de Astomi’s. Hij kijkt graag topdokters en Grey’s anatomy. Als
hij dan nog tijd over heeft staat er meestal Wimbledon of Roland
Garos op.

Functieverdeling leiding
Hieronder vind je een overzicht van alle functies en wie deze
uitvoert. Heb je vragen gericht op 1 specifieke taak kan je deze
persoon aanspreken op een activiteit. Dit is natuurlijk niet verplicht
en kan je met je vragen bij iedereen terecht.
Anouk: Hoofdleidster
Jarno: Hoofdleider
Mirte: Secretaris
Ruben: Financiën
Dorien: Materiaalmeester
Andreas: ICT
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Planning eerste semester
Dit zijn de voorziene data voor alle activiteiten van dit semester.
De gehele jaarplanning volgt later via facebook en onze website.
Extra aanvulling is individueel per groep en is te vinden op onze
website of op onze Facebookpagina.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

28 september: leidingwervings-BBQ
29 september: startdag + infomoment ouders
6 oktober: activiteit
11 oktober: KLJ Café in zaal Familia
13 oktober: activiteit + wafelverkoop
18 oktober: dag van de jeugdbeweging: op deze dag mag
iedereen zijn KLJ-sjaaltje dragen naar school.
20 oktober: activiteit
3 november: activiteit
17 november: activiteit
22 november: KLJ Café in zaal Familia
1 december: activiteit
15 december: activiteit
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Kamp!
Veel over het kamp kunnen we helaas nog niet verklappen. Wat we
wel kunnen zeggen is dat het SUPERMEGAFORMIDABEL tof gaat
zijn. Het kamp in de zomer van 2020 valt dit jaar van 12 juli tot 20
juli. De exacte data per groep volgen nog, maar deze vallen zeker
in deze periode.
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Materiaal?
Omdat wij nog geen lokaal hebben, kunnen we nog geen groot
materiaal aankopen, omdat we geen plek hebben om het op te
bergen. Toch kunnen wij altijd oud speelgoed gebruiken! Als jij oud
materiaal hebt, dat je graag zou willen weggeven, mag je ons altijd
contacteren. Zo vindt dat wat normaal in het containerpark of de
vuilbak zou eindigen misschien wel een nieuw plaatsje bij de KLJ
van Tildonk!
Hebben jullie nog vragen, bemerkingen, tips,... Laat het ons zeker
weten. Je kan ons altijd aanspreken of een mailtje sturen. Dat dit
nieuwe KLJ jaar weer een onvergetelijk jaar mag worden!
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