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Een woordje vooraf… 
 

De grote vakantie zit er jammer genoeg op. We moeten terug naar school. 
Spijtig zou je denken. Maar… dat betekent ook dat het nieuwe Jeugdkringjaar 
voor de deur staat! Joepie! Vanaf nu kunnen jullie jullie elke zondagnamiddag 
weer drie uurtjes komen uitleven na een vermoeiende schoolweek. Za-lig! 
 
Dit Binnenpretje zorgt ervoor dat je op de hoogte bent van alles wat je moet 
doen, mag verwachten en moet weten. Daarom is het heel belangrijk dat 
jullie het binnenpretje lezen. Vergeet ook zeker niet grondig door te nemen 
hoe je je moet inschrijven als dat nog niet gebeurd is, zodat wij zeker de 
verzekering in orde kunnen brengen! 
 
Op de startdag kwamen jullie al te weten in welke groep jullie zitten en wie 
jullie leiding zullen zijn dit jaar. Een korte voorstelling van de leiding alsook hoe 
je ze kan contacteren, vind je verder in dit Binnenpretje.  
Voor wie dit nog niet wist: elke zondag moet je kind 1 euro meebrengen voor 
een drankje en een zakje chips.  
 
De leiding hoopt er alvast een superleuk jaar van te maken! Veel leesplezier! 
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Inschrijven 
 
Je kan je al een tijdje inschrijven voor het Jeugdkringjaar. Maak je geen zorgen 
als je dit nog niet gedaan hebt, maar maak er wel zo snel mogelijk werk van! 
Ook dit jaar gebeuren de inschrijvingen online. 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 waar we 
jouw gegevens vragen en waar je eventueel enkele opmerkingen mee kan 
geven. Enkel betalen is niet voldoende, vergeet dus zeker niet om je kind in te 
schrijven via de site! Gelieve dit te doen voor 1 november zodat we jullie ook 
snel kunnen bereiken indien er iets moest zijn! 
 
 
 
 
 

  

http://www.jeugdkringhuldenberg.be/
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Verzekering 
 

Vooraleer uw kind een Jeugdkringjaar mag meedoen, dient hij/zij 
ingeschreven en verzekerd te zijn, en dit voor 1 november! Zo hebben wij alle 
informatie en kunnen wij alles veel sneller regelen. Wij staan erop dat dit 
gebeurt 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: €40 per kind 
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Coronamaatregelen 
 
Vorig jaar moesten we creatief zijn om alles zo veilig mogelijk en volgens de 
regels te kunnen laten doorgaan. Dit jaar begint het Jeugdkringjaar echter 
helemaal normaal! De regeling met verschillende tijdsloten per groep die vorig 
jaar gebruikt werd, valt dit jaar weg. De Jeugdkring start dus voor iedereen 
weer om 14u.  
 
We vragen wel nog aan de ouders om zo veel mogelijk social distancing toe te 
passen bij het brengen en ophalen van de kinderen. Ook kom je best niet naar 
de Jeugdkring als je symptomen vertoont of een vermoeden hebt van 
besmetting. Zo houden we het voor iedereen veilig! 
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Uniform 
 
Om te laten zien dat we een echte groep zijn, dragen wij een uniform 
bestaande uit een T-shirt (€15), een pull (€20) en het bolletjessjaaltje (€4) (dat 
ondertussen wel ons kenteken is geworden in de streek). 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 kijkt de leiding er weer superhard naar uit om aan het nieuwe 
Jeugdkringjaar te beginnen! Onze leidingsploeg bestaat uit 13 jongeren die elke 
zondag vrijwillig klaarstaan om jullie kind een onvergetelijke, unieke namiddag 
te laten beleven. Ze groeiden samen op in de Jeugdkring, en hebben dus naast 
allemaal mooie herinneringen aan elkaar ook een goede band.  
 
Op kamp hebben we spijtig genoeg afscheid moeten nemen van Kobe. Hij is 
heel veel bezig met voetbal, en kreeg een aanbieding om hoger te gaan spelen 
in Tervuren. Dit was heel moeilijk te combineren met leiding staan, waardoor 
hij besliste om te stoppen. We hebben echt twee super zotte jaren achter de 
rug met hem in de leiding, en zullen hem hard missen! Gelukkig is er ook goed 
nieuws: we kregen dit jaar maar liefst 4 nieuwe leiding bij! Niels, Maurice, 
Largo en Thor zaten al vele jaren in de Jeugdkring als lid en beslisten om er nog 
wat jaartjes bij toe doen als leiding. Ze hebben alvast zin in dit nieuwe 
avontuur! 
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Bijtjes 
Bavo, Otto en Niels nemen dit jaar onze jongste groep, de Bijtjes, onder hun 
hoede en zullen van hen rasechte Jeugdkringertjes maken. (3de kleuterklas – 1ste 
leerjaar) 
 

 
 

 
 

Ik ben Niels en ik begin 
aan mijn eerste jaar 
leiding samen met mijn 
broer Maurice. Ik zit in 
het 6de middelbaar op 
het smo en speel in 
mijn vrije tijd voetbal. 
Ik ben blij da ik dit jaar 
mag staan voor de 
bijtjes. 

Ik ben Bavo en begin  dit 
jaar met mijn 4de jaar 
leiding. Ik doe 
elektromechanica in 
Thomas More en ben zeer 
blij dat ik mij dit jaar als 
leiding mag noemen van 
de jongste groep. 

Ik ben Otto en ik studeer 
toegepaste informatica in 
Leuven. In mijn vrije tijd 
speel ik voetbal. Ik kijk er 
naar uit om dit jaar leiding 
te staan voor de bijtjes. 
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Spoken 

Mehdi, Thor en Largo zullen dit jaar leiding staan voor de Spoken. Ze zullen er 
alles aan doen om hen een bangelijk jaar te bezorgen. (2de leerjaar – 3de 
leerjaar) 
 

 

 
 

Ik ben Mehdi en ik ben 
19 jaar. Ik zit op het 
Gito in Overijse, en sta 
dit jaar met veel plezier 
voor de spoken. 

Ik ben Largo en ik ben 17 
jaar. Ik begin aan mijn 
eerste jaar leiding.  Ik ben 
de kleine broer van 
Isabeau. Ook mijn twee 
ouders en mijn grote 
broer zijn leiding geweest 
op de Jeugdkring. Ik kijk 
er naar uit om leiding te 
staan voor de spoken dit 
jaar! 

Hallo, ik ben Thor en 
begin aan mijn eerste jaar 
als leiding. Ik ben de 
kleine broer van Otto en 
heb zin om er een topjaar 
van te maken! 
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Moorwroeters 
Nil, Luna en Maurice zullen dit jaar elke week klaarstaan om vol enthousiasme 
de Moorwroeters zalige zondagen te laten beleven. (4de leerjaar – 5de leerjaar) 
 

 
 

Mijn naam is  Nil en ik 
ben 17 jaar. Ik sta dit 
jaar mijn derde jaar 
leiding en ik kijk er naar 
uit om voor de 
Moorwroeters te staan 
dit jaar! Ik zit op school 
in het VTI in Leuven en ik 
doe de richting hotel.  
Als hobby speel ik 
hockey in Hoeilaart. 

Ik ben Luna en ben 17 
jaar. Ik zit nu in het zesde 
middelbaar in Waver. 
Mijn richting is Sport 
Spaans. Dit is mijn 
tweede jaar leiding en ik 
ben heel blij dat dit voor 
de Moorwroeters is! 

Hoi! Ik ben Maurice en ik 
ben 17. Ik zit op het smo 
in Overijse. Een van mijn 
grootste hobby’s is 
gamen. Dit jaar is mijn 
eerste jaar als leiding. Ik 
heb er heel veel zin in! 
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Macho’s 
De Machonijnen (Macho’s) gaan met Ruben en Sammy een doldwaas, prettig 
(of vettig) jaar te gemoed. (6de leerjaar - 2de middelbaar) 
 

 
 

Ik ben Ruben en ik ben 22 jaar. Al vanaf 
mijn 10 jaar zit ik in de Jeugdkring en 
start nu mijn 6de jaar als leiding. Mijn 
hobby’s zijn duiken en zwemmen. En 
natuurlijk ook Jeugdkring. Ik werk al vier 
jaar bij groep VHC. Samen met Sammy 
gaan we er een fantastisch jaar van 
maken! 

Ik ben Sammy en ben 22 jaar! Nu mijn 
6e jaar leiding ingaat kunnen we wel 
zeggen dat ik de bompa ben van de 
leidingsploeg. Ondanks dat doe ik het 
nog steeds met evenveel goesting en 
leid ik dit jaar Otto op om mij op te 
volgen als penningmeester. Door de 
week vul ik mijn dagen op de KUL, daar 
studeer ik Industriële 
ingenieurswetenschappen. Dit jaar ben 
ik leiding van de Macho’s, voor mij een 
primeur, maar ik twijfel er niet aan dat 
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we samen er een schitterend jaar van 
zullen maken! 

 

Knoepers 
Isabeau en Dillen staan te popelen om elke zondag de Knoepers te mogen 
entertainen en hun laatste jaren onvergetelijk te maken. (vanaf 3de middelbaar) 
 
 
 

 
  

Ik ben Isabeau. Ik ben 20 jaar. Ik ben de 
hoofdleiding van de Jeugdkring en doe 
dat met heel veel plezier. Dit is mijn 6de 
jaar leiding. Ik studeer Sociale 
Readaptatiewetenschappen in Leuven en 
ben daar ook op kot. Daarnaast zit ik ook 
nog in Jeugdhuis de Schup. 

Hallo iedereen! Ik ben Dillen, en ik 
begin aan mijn vierde jaar als leiding. 
Ik studeer biologie in Leuven en zit 
daar ook op kot. Buiten de Jeugdkring 
ben ik ook monitor op het speelplein, 
en zit ik ook in Jeugdhuis de Schup. Ik 
ben heel geïnteresseerd in de natuur 
en ben veel bezig met mijn planten. Ik 
heb veel zin om voor de knoepers te 
staan dit jaar! 
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Huldenbergse Feesten 
 

1 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 streek. Kom zeker je dansbenen 
losgooien en meegenieten van deze knaller van formaat! 
 
2 oktober – Eulleberg Classics 
 
Vanaf dit jaar organiseert de Jeugdkring samen met Jeugdhuis de Schup een 
gloednieuwe 18+ fuif. Eulleberg Classics begint met een gezellige afterwork 
met live muziek. Later op de avond kan je komen losgaan op hits van de 70s, 
80s en 90s. Trommel al je vrienden dus al maar op om te komen genieten van 
dit nostalgisch feest, en even al het corona-gedoe te vergeten. Laten we van 
deze eerste editie een onvergetelijke editie maken! 
 

3 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: bierbakken stapelen, springkastelen, eendjes vissen… Ook 
kunnen zij, samen met de ouders, grootouders, vriendjes… genieten van al het 
lekkere eten en drinken dat wij hebben klaarstaan! Geen honger? Kom gezellig 
iets drinken in onze cocktailbar.  
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 Italiaanse Avond 
 

Op zaterdag 27 november nodigen wij jullie van harte uit op onze Italiaanse 

avond (die niet enkel in de avond plaatsvindt  ). ’s Middags kan je bij ons 
terecht vanaf 11u 30 tot 14u, en ’s avonds vanaf 17u 30. Op het menu: de 
lekkerste spaghetti uit de streek. (Alle Italianen zouden er jaloers op zijn!) De 
leukste foto’s van het kamp worden er 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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Sociale media 
 
We hebben nu al enkele jaren een Facebook- en Instagrampagina waar zo nu 
en dan een foto op komt van welke activiteit we op de zondag hebben gedaan.  
Belangrijke aankondigingen kunnen naast via mail, ook via Facebook gebeuren. 
Wanneer we gaan zwemmen of schaatsen bijvoorbeeld, of wanneer we naar 
huis vertrekken van het kamp, kunnen we een “reminder” of een update 
plaatsen op Facebook.  
 
De website dient vooral voor het inschrijven en het bekijken van nostalgische 
foto’s. Ook daar kan je onze gegevens terugvinden. 
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Contacten 
 
e-mail: jeugdkringhuldenberg@hotmail.com 
 

 

CONTACTEN 

Bijtjes 
Bavo Hemeleers 
Deromstraat 5 
3080 Tervuren 
0468/19.28.44 

Otto Geirnaert 
Smeysberg 2 

3040 Huldenberg 
0472/69.68.54 

Niels Dubbelboer 
Stroobantsstraat 35 

3040 Huldenberg 
0475/53.82.13 

Spoken 
Mehdi Jaafar 

Stroobantsstraat 47A 
3040 Huldenberg 

0494/79.49.12 

Largo Ballieux 
A. Goossensstraat 17A 

3040 Huldenberg 
0479/03.24.19 

Thor Geirnaert 
Smeysberg 2 

3040 Huldenberg 
0471/99.27.93 

Moorwroeters 
Nil Espinal Navarro 

Vranksberg 39 
3040 Huldenberg 

0468/30.11.03 

Luna Guns 
Wolfshaegen 27 
3040 Huldenberg 

0486/84.55.60 

Maurice Dubbelboer 
Stroobantsstraat 35 

3040 Huldenberg 
0475/53.81.04 

Macho’s 
Sammy Benhakki 
Horizonlaan 28 
3090 Overijse 
0477/60.63.34 

Ruben Stas 
Nijvelsebaan 8A 

3040 Huldenberg 
0494/13.09.62 

 

Knoepers 
Isabeau Ballieux 

A. Goossensstraat 17A 
3040 Huldenberg 

0493/19.65.99 

Dillen Guns 
Wolfshaegen 27 
3040 Huldenberg 

0487/24.92.94 

 

 
 
 
 

mailto:jeugdkringhuldenberg@hotmail.com
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Kalender                         Gelieve mij omhoog te hangen 

 

 
activiteiten mededelingen 

zondag 19 sept Vergadering  Startvergadering 

zondag 26 sept Vergadering   

   
vrijdag 1 okt Geen vergadering Amazing Party 

zaterdag 2 okt Geen vergadering Eulleberg Classics 

zondag 3 okt Geen vergadering  Jongerendorp 

   

zondag 10 okt  Vergadering  
 

zondag 17 okt Vergadering  
 

zondag 24 okt Vergadering  
 

zondag 31 okt Vergadering Begin herfstvakantie 

 
  

 
zondag 7 nov Vergadering   Einde herfstvakantie 

zondag 14 nov Vergadering  
 

zondag 21 nov Vergadering  
 

zaterdag 27 nov Geen vergadering Italiaanse avond 

zondag 28 nov Geen vergadering  
 

   

zondag 5 dec Vergadering  Sinterklaasfeest 

zondag 12 dec Vergadering   

zondag 19 dec Vergadering  
 

zondag 26 dec Geen vergadering Begin kerstvakantie 

 

zondag 2 jan Geen vergadering  Kerstvakantie 

zondag 9 jan Vergadering  Einde kerstvakantie 

zondag 16 jan Vergadering  
 zondag 23 jan Vergadering  
 zondag 30 jan Vergadering  
 

 
  

 zondag 6 febr Vergadering  
 zondag 13 febr Vergadering  
 zondag 20 febr Vergadering  
 

zondag 27 febr Geen vergadering 
Begin 

krokusvakantie 

   zondag 6 maart Vergadering  Einde 
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krokusvakantie 

zondag 13 maart Vergadering  
 zondag 20 maart Vergadering  
 zondag 27 maart Vergadering  
 

   zondag 3 april Vergadering Begin paasvakantie 

zondag 10 april Geen vergadering paasvakantie 

zondag 17 april Geen vergadering  Einde paasvakantie 

zondag 24 april Vergadering  
 

   zondag 1 mei Vergadering  
 zondag 8 mei Vergadering  
 zondag 15 mei Vergadering  
 zondag 22 mei Vergadering  
 zondag 29 mei Vergadering   

   zondag 5 juni Geen vergadering Examens 

zondag 12 juni Geen vergadering Examens 

zondag 19 juni Geen vergadering Examens 

zondag 26 juni Geen vergadering Examens 

11-21 juli KAMP 
  

 


