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Een woordje vooraf… 
 

Olé, 1 september is gepasseerd! Dat betekent niet alleen een nieuw schooljaar, 
maar ook de start van een splinternieuw Jeugdkringjaar.  
 
Dit Binnenpretje dient gelezen te worden zodat je op de hoogte bent van 
alles wat je moet doen, mag verwachten en al te zien kreeg. Vergeet zeker 
niet grondig door te nemen hoe je je moet inschrijven zodat wij zeker de 
verzekering in orde kunnen brengen! 
 
Ondertussen is iedereen al te weten gekomen wie in welke groep zit en wie 
jullie leidingen zijn. Dit kwamen we te weten op de speciale eerste 
Jeugdkringdag.  
 
Enkele keren per jaar komt er een binnenpretje uit. Hierin kondigen wij leuke 
activiteiten en uitstappen aan, vatten wij de tofste herinneringen samen en 
brengen wij jullie op de hoogte van de allerleukste weetjes. 
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Inschrijven 

 
Ook dit jaar schrijf je je kind online in! Zo vermijden we al het papierwerk en is 
het wat overzichtelijker voor de leiding en natuurlijk ook milieuvriendelijker. 
Op onze website www.jeugdkringhuldenberg.be kan je de link vinden om alle 
gegevens in te voeren en eventueel enkele opmerkingen mee te geven. Gelieve 
dit meteen te doen zodat we jullie ook snel kunnen bereiken indien er iets 
moest zijn! 
  

http://www.jeugdkringhuldenberg.be/
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Verzekering 
 

Vooraleer u kind een Jeugdkringjaar mag meedoen, dient hij/zij ingeschreven 
en verzekerd te zijn, en dit voor eind oktober! Zo hebben wij alle informatie 
en kunnen wij alles veel sneller regelen. Wij staan erop dat dit gebeurd en 
zullen dan ook moeten optreden indien uw kind niet verzekerd en 
ingeschreven is.  
 
 
Waarvoor zijn we verzekerd? 
De jeugdkring is verzekerd voor burgerrechtelijke  aansprakelijkheid, 
rechtsbijstand, lichamelijke ongevallen en kosten voor geneeskundige 
verzorging en aanverwante kosten boven de 30 euro.   
 
Wanneer geldt onze verzekering? 
Op de kortste weg van en naar de jeugdkring en alle activiteiten die door de 
vereniging georganiseerd worden, al dan niet onder begeleiding. 
 
Onze verzekering is een aansluiting op uw familiale verzekering en is geldig 
voor één jaar van september tot september. 
 
Hoe betaal je die? 
Wij vragen dit via een overschrijving te doen met de volgende gegevens: 
Rekening begunstigde: BE75 7340 2466 1651 
Naam en adres begunstigde: vzw Jeugdkring Huldenberg 
      E.gilisstraat 7 
      3040 Huldenberg 
Melding: voornaam en familienaam van het kind! 
Bedrag: €30 per kind 
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Uniform 
 
Om te laten zien dat we een echte groep zijn, dragen wij een uniform; T-shirt 
(€15), pull (€20) en het bolletjessjaaltje (€4). Je kan alles aankopen op de 
Jeugdkring.  
Wij staan erop dat elk lid elke zondag zijn/haar uniform draagt. Dit is niet alleen 
traditie, maar het is ook vooral veel veiliger en gemakkelijker voor de leiding. 
Gelieve hier op te letten! 
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De leiding 
 

Leiding en hun groepen 
Ook dit jaar staat er een supergemotiveerde leidingsploeg voor jullie klaar! 
Deze groep bestaat uit 11 jongeren die vrijwillig, elke zondag paraat staan om 
jullie een onvergetelijke, unieke namiddag te laten beleven. Ze groeiden samen 
op en hebben dus naast allemaal mooie herinneringen aan elkaar ook een 
goede band.  
 
Dit jaar zullen Ruben en Bavo de Bijtjes tot rasechte jeugdkringers vormen! (3de  
kleuterklas t.e.m. 1ste leerjaar) 
 
Voor de oudere groep, namelijk de Spookjes staan de knappe boys: Sammy en 
Dillen (2de leerjaar t.e.m. 3de leerjaar) 
 
Brecht en Otto gaan met veel enthousiasme de moorwroeters prettige (soms 
vettige) zondagen bezorgen! (4de leerjaar t.e.m. 5de leerjaar) 
 
De machonijntjes gaan met Isabeau, Liv en Mehdi een doldwaas jaar te 
gemoed. (6de leerjaar t.e.m. 2de middelbaar) 
 
Als laatste gaan de knoepers geëntertaind worden door het geweldige duo 
Arnaud en Pieter. (vanaf 3de middelbaar) 
 

Voorgesteld 
 
Arnaud Ballieux, Balle, zit zoals velen al sinds kleins af aan in de Jeugdkring. Hij 
begint aan zijn zesde jaar leiding en gaat alles geven.  
 
Liv Vandemeulebroucke staat haar derde jaar leiding. Ze speelt piano en gitaar 
en staat te popelen om met de Macho’s een doldwaas jaar te beleven. 
 
Isabeau Ballieux, zus van Arnaud, is onze tweede vrouw in de leidingsploeg. 
Samen met Liv staan ze hun mannetje wel. Zij zal dit jaar hoofdleiding Pieter De 
Keyser bijstaan om de taak van hoofdleiding te verlichten 
 
Sammy Benhakki zit zoals zovelen al heel lang in de Jeugdkring. Hij zal dit jaar 
ook de taak van penningmeester op zich nemen . 
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Ruben Stas is een klassenbak van een jongen en heeft zo een mooie glimlach. 
Naast zijn derde jaar leiding begint hij dit jaar ook te werken. 
 
Pieter De Keyser is ook al een echte ancien en zal in zijn zesde jaar als leiding 
mee de Knoepers onvergetelijke zondagen laten beleven. Pieter neemt ook dit 
jaar de taak van hoofdleiding op zich en zal ervoor zorgen dat alles in goede 
banen geleid wordt. 
 
Brecht Van Den Steen studeert met veel plezier Bio-Ingenieur, speelt squash en 
begint al aan zijn dserde jaar leiding.  
 
Bavo Hemeleers begint aan zijn eerste jaar leiding. Hij staat te popelen om 
samen met Ruben de bijtjes een jaar vol avonturen te beleven! 
 
Otto Geirnaert speelt voetbal in Huldenberg en begint dit jaar ook aan zijn 
eerste jaar leiding.  
 
Mehdi Jaafar zal dit jaar samen met Isabeau en Liv de Macho’s onder handen 
nemen. Ook voor Mehdi is dit zijn eerste jaar als leiding. 
 
De laatste (maar daarom zeker niet de minste) nieuwe leiding is Dillen Guns. Hij 
zit al vele jaren in de Jeugdkring en is helemaal klaar voor een jaar vol 
avonturen met de spoken. 
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Afscheid  
 

Dit jaar moeten we echter afscheid nemen van twee top-persoonlijkheden. Jaar 
en dag gaven ze alles wat ze hadden aan de Jeugdkring maar nu moeten ze hun 
eigen pad bewandelen. Met veel droefenis zeggen we vaarwel, maar 
ongetwijfeld staan ze nog vaak voor onze deur om een handje toe te steken.  
 
Wim De Keyser stond afgelopen jaar zijn vijfde en laatste jaar leiding. Met veel 
pijn in het hart neemt hij afscheid van de jeugdkring. De combinatie van 
werken, actief zijn in jeugdhuis De Schup en Jeugdkring werd nogal veel. 
Iedereen gaat hem heel erg missen. Maar ik ben er zeker van dat we hem nog 
vaak zullen zien! 
Bedankt voor al de mooie jaren! 
 
Ook Jacob Dumortier neemt na 5 jaar leiding zijn en vele jaren lid afscheid van 
de jeugdkring. De spoken hebben enorm genoten van zijn laatste jaar als hun 
leiding en zullen er nog lang over vertellen. We zullen hem erg missen iedere 
zondag. Maar ook van hem hebben we zeker het laatste nog niet gezien! 
Bedankt voor al de mooie jaren! 
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Fakkelloop 
 
Op 15 augustus liepen maar liefst 3 teams mee van Jeugdkring Huldenberg! Ze 
gaven alles wat ze konden en samen met de aanmoedigingen van de 
supporters behaalden ze mooi de 5de , 7de en 12de plaats. Bedankt aan al de 
lopers en supporters! 
 
Tot volgend jaar! 
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Huldenbergse Feesten 
 

5 oktober -   Amazing Party 
 

Zoals elk jaar starten de Huldenbergse Feesten met een grote fuif die 
georganiseerd wordt door de Jeugdkring. Doorheen de jaren is de Amazing 

gegroeid tot een van de grootste fuiven in de omstreek. Kom zeker je 
dansbenen losgooien en meegenieten van deze knaller van formaat! 

 
6 Oktober – Zeepkistenrace 

 
Na de Amazing Party, is de leiding van de Jeugdkring al vroeg uit de veren om 

de Zeepkistenrace klaar te zetten. De hele namiddag zoeven de snelste en 
mooiste zeepkisten door de E. Gillisstraat en kan je genieten van een lekkere 

hamburger en verfrissende dranken. 
 

7 Oktober - Het Jongerendorp 
 

In samenwerking met Jeugdhuis De Schup wordt zondag het fameuze 
Jongerendorp georganiseerd! Op de laatste dag van de Huldenbergse Feesten 

kunnen de kinderen genieten van enkele doldwaze activiteiten, zoals 
bijvoorbeeld: bakken stapelen, springkastelen, eendjes vissen… Ook konden zij, 

samen met de ouders, grootouders, vriendjes… genieten van al het lekkere 
eten en drinken dat wij voor hun hadden klaarstaan!  
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Italiaanse Avond 
 

Op zaterdag 3 november nodigen wij jullie vanaf 17uur van harte uit op onze 
Italiaanse avond. Op het menu: de lekkerste spaghetti uit de streek. (Alle 
Italianen zouden er jaloers op zijn!) Daar worden de leukste foto’s van het 
kamp op groot scherm getoond. Ook de zaal zal versierd zijn met leuke 
kampherinneringen. Kortom: de kampkriebels zullen weer bovenkomen en we 
kunnen weer allemaal onze leukste momenten aan elkaar vertellen. Hier alvast 
een voorsmaakje van zo een mooie kampfoto: 
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Contacten 
 
BIJTJES 

Ruben Stas 

Nijvelsebaan 8A 

3040 Huldenberg 

                         0494/13.09.62 

Bavo Hemeleers 
Deromstraat 5 
3080 Tervuren 

 

SPOKEN 

Sammy Benhaki 
Horizonlaan 28 

3090 Overijse 

0477/60.63.34 

Dillen Guns 
Wolfshaegenstraat 27 

3040 Huldenberg 
0487/24.92.94 

MOORWROETERS 

Brecht Van Den Steen 

Leuvensebaan 258 

3040 Sint-Agatha Rode 

                          0470/45.40.02 

Otto Geirnaert 
Smeysberg 2 

3040 Huldenberg 
0472/69.68.54 

MACHONIJNEN 

Isabeau Ballieux 

A Goossensstraat 17A 

3040 Huldenberg 

                         0493/19.65.99 

Liv Vandemeulebroucke 

R. Borremansstraat 43A 

3040 Huldenberg 

                          0476/45.87.09 

Mehdi Jafaar 
Strobantsstraat 47A 

3040 Huldenberg 
0494/79.49.12 

 

KNOEPERS 

Arnaud Ballieux 

A. Goossensstraat 17A 

3040 Huldenberg 

                         0471/81.83.90 

Pieter De Keyser 

A. Goossensstraat 17 

3040 Huldenberg 

0475/77.73.29 
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Kalender                         Gelieve mij omhoog te hangen 
 

 
datum activiteiten mededeling 

16/sep startvergadering 13u-17u  
23/sep vergadering 14u-17u  
30/sep vergadering 14u-17u Vriendjesdag 

   

5/okt Amazing Party huld.feesten 

6/okt Zeepkistenrace huld.feesten 

7/okt Jongerendorp huld.feesten 

14/okt vergadering 14u-17u  
21/okt vergadering 14u-17u  
28/okt geen vergadering herfstvakantie 

   

3/nov Italiaanse avond  
4/nov geen vergadering herfstvakantie 

11/nov vergadering 14u-17u  
18/nov vergadering 14u-17u  
25/nov vergadering 14u-17u  

   

2/dec vergadering 14u-17u sinterklaasfeest 

9/dec vergadering 14u-17u  
16/dec vergadering 14u-17u  
23/dec geen vergadering kerstvakantie 

30/dec geen vergadering kerstvakantie 

   

6/jan vergadering 14u-17u kerstvakantie 

13/jan vergadering 14u-17u  
20/jan vergadering 14u-17u  
27/jan vergadering 14u-17u  

   

3/feb vergadering 14u-17u  
10/feb vergadering 14u-17u  
17/feb vergadering 14u-17u  
24/feb vergadering 14u-17u  

   

3/mrt geen vergadering krokusvakantie 

10/mrt vergadering 14u-17u krokusvakantie 

17/mrt vergadering 14u-17u  
24/mrt vergadering 14u-17u  
31/mrt vergadering 14u-17u  

   

7/apr geen vergadering paasvakantie 

14/apr geen vergadering paasvakantie 

21/apr vergadering 14u-17u paasvakantie 

28/apr vergadering 14u-17u  
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5/mei vergadering 14u-17u  
12/mei vergadering 14u-17u  
19/mei vergadering 14u-17u  
26/mei vergadering 14u-17u  

   

2/jun geen vergadering begin examenperiode 

9/jun geen vergadering  
16/jun geen vergadering  
23/jun geen vergadering  
30/jun geen vergadering  

   

11-21 juli KAMP!!!  
 
 

 


