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Bijnaam: Snelle

GSM: 0484 77 71 78

Studie/Werk: Industrieel ingenieur - Chemie

Jelle Wauman

Hobby’s: KLJ en muziek luisteren
Tofste KLJ activiteit / herinnering: 2-daagse op kamp
Spikeball of Voetbal: Spikeball
Lievelingspizza: pizza tonno
Moest ge ne baseballbat zijn op wie zou ge ne homerun willen slaan?  die ambetante mug die ’s avonds laat in mijn 
kamer rond vliegt
Favoriete meezinger in de douche: bohemian rhapsody - queen
Glitter scheten of confetti boeren: confetti boeren
Favoriete avondsnack: kaaskroketten
Welke vinger van een hand zou je het liefste zijn ? Ringvinger, die is het meest waard omdat er meestal een gouden 
ring aan hangt
Vergelijk je zelf met een circusdier, en waarom dat dier ? Zebra
Geen ellebogen of geen knieën meer hebben: Geen knieën, dan kan ik tenminste nog tamboeren
Had je 10 miljoen wat zou jij dan doen ?  Er 20 miljoen van maken
Liever in de toekomst of in het verleden leven? En waarom? Toekomst, ik weet al wat er gebeurd is in het verleden
Ik ga bowlen en neem mee… : Mathijs’ bowlingschoenen
Wat zou de nieuwe openingszin zijn van Wouter? Ken ik jou niet van Griekenland? Niet? Want daar komen toch alle 
godinnen vandaan?

Groepsverantwoordelijke

Rol : Slangenmens



Bijnaam: Char

GSM: 0468 25 97 26

Studie/Werk: ik studeer verpleegkunde 

Hobby’s: Babysitten, KLJ 
Tofste KLJ activiteit / herinnering: Deze zomer toen we met de meisjes van eerste korps derde waren bij 
het wimpelen, leefweek
Spikeball of Voetbal: Voetbal
Lievelingspizza: BBQ Chicken
Moest ge ne baseball bat zijn op wie zou ge ne homerun willen slaan?  Op Jonas
Favoriete meezinger in de douche: Unwritten
Glitter scheten of confetti boeren: Glitter scheten
Favoriete avondsnack: Chips/nootjes 
Welke vinger van een hand zou je het liefste zijn ?  Pink
Vergelijk je zelf met een circus dier, en waarom dat dier ? Een konijn, dat tovert een lach op de kindjes hun 
gezicht 
Geen ellebogen of geen knieën meer hebben: Geen knieën
Had je 10 miljoen wat zou jij dan doen ? Mooi, groot huis kopen met zwembad & mooie auto
Liever in de toekomst of in het verleden leven? En waarom?  Toekomst, nog niet wat er je allemaal te 
wachten staat
Ik ga bowlen en neem mee… : mijn handtas
Wat zou de nieuwe openingszin zijn van Wouter? Heet jij soms google? Want jij bent alles wat ik zoek

Charlotte Bastijns

Rol : Ober



Bijnaam: Lucske

GSM: 0488780125

Studie/Werk: professionele bachelor bouw 

Hobby’s: Koersen, mountainbike, badminton, padel
Tofste KLJ activiteit / herinnering: de -16 fuif vorig jaar op kamp
Spikeball of Voetbal: spikeball, mijn talenten liggen niet echt in het voetbal
Lievelingspizza: pizza romantica
Moest ge ne baseball bat zijn op wie zou ge ne homerun willen slaan? een homerun slagen op iemand vind ik 
nogal moeilijk,  neem Thomas maar. Die moet nog wat olifantenhuid kweken.
Favoriete meezinger in de Douche: You&me – Flume
Glitter scheten of confetti boeren: confetti boeren
Favoriete avondsnack: Bicky orange
Welke vinger van een hand zou je het liefste zijn ? Pink
Vergelijk je zelf met een circus dier, en waarom dat dier ? zeeleeuw, die staan ook altijd wat nat
Geen ellebogen of geen knieën meer hebben: Geen knieën
Had je 10 miljoen wat zou jij dan doen ?  een S-works SL7 pro kopen
Liever in de toekomst of in het verleden leven? En waarom?  Verleden, want dan weet ik al alles wat er gaat 
gebeuren
Ik ga bowlen en neem mee… : de tegoedbon van Buulse bowling in Olen die we hebben gewonnen op kamp

Wat zou de nieuwe openingszin zijn van Wouter? So open your mouth and close your eyes and give your 

tounge some exercise

Hoofdleiding

Jonas Blommaert

Rol : Circusdirecteur



Bijnaam: Gino junior (met dank aan Jef De Block)

GSM: 0473733779

Studie/Werk: 6e jaar Humane Wetenschappen @sjks

Hobby’s: KLJ 
Tofste KLJ activiteit / herinnering koken met Puylaert
Spikeball of Voetbal: Spikeball
Lievelingspizza: american van den Dominos
Moest ge ne baseball bat zijn op wie zou ge ne homerun willen slaan? Cedric Puylaert, hij is toch al een 
stuk tand kwijt een stukske meer of minder da doet er nie toe 😉
Favoriete meezinger in de douche: get out my head (redlight)
Glitter scheten of confetti boeren: glitter scheten 
Favoriete avondsnack: frituurhapjes en daarna een mc flurry
Welke vinger van een hand zou je het liefste zijn ? middelvinger
Vergelijk je zelf met een circus dier, en waarom dat dier ? een leeuw want ik kan goed roepen/brullen
Geen ellebogen of geen knieën meer hebben: ellebogen
Had je 10 miljoen wat zou jij dan doen ?  een feestje bouwen en mijn geld op doen…
Liever in de toekomst of in het verleden leven? En waarom? Het verleden om te (proberen) voorkomen dat 
er wiskunde en Frans bestond
Ik ga bowlen en neem mee… : Ons Astrid natuurlijk
Wat zou de nieuwe openingszin zijn van Wouter? Wees maar niet bang, ik ben nog vrijgezel

Chloé Vandaele

Rol : Circuspaard 



Bijnaam: /

GSM: 04 73 82 35 40

Studie/Werk: 6 uur wetenschappen wiskunde

Hobby’s: turnen & KLJ
Tofste KLJ activiteit / herinnering: sportfeesten
Spikeball of Voetbal: spikeball
Lievelingspizza: BBQ Chicken
Moest ge ne baseball bat zijn op wie zou ge ne homerun willen slaan? Nico
Favoriete meezinger in de douche: Everytime We Touch
Glitter scheten of confetti boeren: Glitter scheten
Favoriete avondsnack: kaaskroket 

Welke vinger van een hand zou je het liefste zijn ? middelvinger

Vergelijk je zelf met een circus dier, en waarom dat dier ? een aap, omdat ik dan kan slingeren

Geen ellebogen of geen knieën meer hebben: geen ellebogen

Had je 10 miljoen wat zou jij dan doen ? een feestje bouwen en je geld opdoen
Liever in de toekomst of in het verleden leven? En waarom? Verleden, om leuke gebeurtenissen 
opnieuw te kunnen beleven
Ik ga bowlen en neem mee… : hekjes, omdat ik dan nooit in de goot kan gooien
Wat zou de nieuwe openingszin zijn van Wouter? Ik wou dat ik scheel was, zodat ik je 2 keer kon zien.

Kyona Van Goethem

Rol : Acrobaat



Bijnaam: HI HA HANNE

GSM: 04 89 35 34 99

Studie/Werk: Gezondheids- en welzijnswetenschappen op Sint-Carolus

Hobby’s: KLJ, dansen, bakken, naaien,…
Tofste KLJ activiteit / herinnering: De opbouwweek van de Crazy Dating Party. Echt super toffe 
dagen!
Spikeball of Voetbal: Spikeball
Lievelingspizza: De BBQ pizza van de Pizza hut
Moest ge ne baseball bat zijn op wie zou ge ne homerun willen slaan? Jonas
Favoriete meezinger in de douche: Icona Pop - I Love It (feat. Charli XCX) 
Glitter scheten of confetti boeren: Confetti boeren
Favoriete avondsnack: Koude pizzarestjes 
Welke vinger van een hand zou je het liefste zijn ?  Duim, dan kan je iedereen een dikke duim geven.
Vergelijk je zelf met een circus dier, en waarom dat dier ? Zebra, ze zijn erg sociale dieren die goed 
voor elkaar zorgen.
Geen ellebogen of geen knieën meer hebben: Geen ellebogen meer hebben
Had je 10 miljoen wat zou jij dan doen ?  Een groot feestje geven en een Tesla kopen 😉
Liever in de toekomst of in het verleden leven? En waarom? Toekomst, alles is cooler dan.
Ik ga bowlen en neem mee… : een fles olijfolie voor als de handjes vastzitten in de bowlingbal.
Wat zou de nieuwe openingszin zijn van Wouter? Ik ben verdwaald, kan je mij de weg wijzen naar je 
hart? <3

Hanne Blommaert

Rol : Circuspaard
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Bijnaam: heb ik voorlopig nog niet 

GSM: 0477740833

Studie/Werk: ik werk als schrijnwerker bij Rodan Interieur in stekene

Hobby’s: KLJ uiteraard, paddel, badminton 
Tofste KLJ activiteit / herinnering: het kamp ieder jaar
Spikeball of Voetbal: spikeball
Lievelingspizza: romantica
Moest ge ne baseball bat zijn op wie zou ge ne homerun willen slaan? ik ga ook nog op die euh op die euh, 
op een kindje slaan!
Favoriete meezinger in de douche: Drown- Bring me The Horizon
Glitter scheten of confetti boeren: confetti boeren
Favoriete avondsnack: diene koude pizza 
Welke vinger van een hand zou je het liefste zijn ? de duim die is onmisbaar 
Vergelijk je zelf met een circus dier, en waarom dat dier ? een aapje, omdat da het dichtst bij de mens ligt.
Geen ellebogen of geen knieën meer hebben: geen knieën
Had je 10 miljoen wat zou jij dan doen ? stoppen met werken en groot huis kopen, en sharen met de arme 
mensen.
Liever in de toekomst of in het verleden leven? En waarom? Toekomst, misschien hebben ze dan geen last 
meer van de corona en de oorlogen enzo
Ik ga bowlen en neem mee… : bowlingschoenen
Wat zou de nieuwe openingszin zijn van Wouter? : Wil jij serieus genomen worden?

Groepsverantwoordelijke

Vic Buys

Rol : Memespeler



Bijnaam: Jullie mogen er zelf eentje verzinnen

GSM: 0472 631 072

Studie/Werk: Chemie bij Odisee Gent

Hobby’s: KLJ & Kazou
Tofste KLJ activiteit / herinnering: vettige spelen :)
Spikeball of Voetbal:  voetbal
Lievelingspizza: BBQ chicken van de dominos
Moest ge ne baseball bat zijn op wie zou ge ne homerun willen slaan? degene die fruitdag heeft 
uitgevonden
Favoriete meezinger in de douche: Breaking free – High School Musical
Glitter scheten of confetti boeren: confetti boeren
Favoriete avondsnack: kaaskroketten
Welke vinger van een hand zou je het liefste zijn ? de duimpjes, enkel voor leuke momenten
Vergelijk je zelf met een circus dier, en waarom dat dier ? een olifant, we zijn even niet elegant
Geen ellebogen of geen knieën meer hebben: geen ellebogen
Had je 10 miljoen wat zou jij dan doen ? een feestje bouwen en geld opdoen
Liever in de toekomst of in het verleden leven? En waarom?  De toekomst, het verleden is zo passé :)
Ik ga bowlen en neem mee… : bowlingschoenen
Wat zou de nieuwe openingszin zijn van Wouter? Amai,is u pa groentenboer? Zulke schone meloenen.

Marthe Buys

Rol : Circusartiest 



Bijnaam: Kat

GSM:  0491/52.47.47

Studie/Werk: Biomedische laboratoriumtechnologie

Hobby’s: KLJ, thrift shoppen😉
Tofste KLJ activiteit / herinnering: Doop
Spikeball of Voetbal: spikeball
Lievelingspizza: Pizza met kebab of pepperoni
Moest ge ne baseball bat zijn op wie zou ge ne homerun willen slaan? /
Favoriete meezinger in de douche: Liverpool in the street rain
Glitter scheten of confetti boeren: confetti boeren
Favoriete avondsnack: Doritos (sweet chilli pepper)
Welke vinger van een hand zou je het liefste zijn ?:  duim
Vergelijk je zelf met een circus dier, en waarom dat dier ? olifant, zijn lieve dieren
Geen ellebogen of geen knieën meer hebben:  geen ellebogen
Had je 10 miljoen wat zou jij dan doen ? rondreizen
Liever in de toekomst of in het verleden leven? En waarom?  Verleden, het leek er wat fijner om 
daar te leven
Ik ga bowlen en neem mee… : mijn peter Thomas
Wat zou de nieuwe openingszin zijn van Wouter ? “zal ik den boit(er) ies openen?”

Katrien Koklenberg

Rol : Clown



Bijnaam: Wasserette

GSM:  0494393543

Studie/Werk: Informatica beheer op de broederschool

Hobby’s: Voetbal en KLJ natuurlijk
Tofste KLJ activiteit / herinnering: Kringdansbeker voor de jongens op het landjuweel winnen
Spikeball of Voetbal: voetbal
Lievelingspizza: Supreme (zo veel mogelijk erop)
Moest ge ne baseball bat zijn op wie zou ge ne homerun willen slaan? Op die vrouw van de 
microwagen bij sportfeest Zaffelare
Favoriete meezinger in de douche: Godzilla eminem
Glitter scheten of confetti boeren: Glitter scheten
Favoriete avondsnack: Doritos (sweet chilli pepper)
Welke vinger van een hand zou je het liefste zijn ?  Een duim omhoog
Vergelijk je zelf met een circus dier, en waarom dat dier ?  Een leeuw, omdat ik ook ros ben
Geen ellebogen of geen knieën meer hebben: Geen knieën 
Had je 10 miljoen wat zou jij dan doen ?  Feestje bouwen en mijn geld opdoen
Liever in de toekomst of in het verleden leven? En waarom?  Verleden het schijnt dat alles beter 
was vroeger
Ik ga bowlen en neem mee… : Bowlingbal
Wat zou de nieuwe openingszin zijn van Wouter? Ik ben nieuw hier in de stad, kun jij me de 
richting naar je huis wijzen?

Seppe Wauman

Rol : Leeuw



Bijnaam: Linda

GSM:  04 74 21 42 92

Studie/Werk: sportwetenschappen

Hobby’s: dans en KLJ ☺
Tofste KLJ activiteit / herinnering: bosspel en sterwars
Spikeball of Voetbal: voetbal
Lievelingen pizza: bbq chicken
Moest ge ne baseball bat zijn op wie zou ge ne homerun willen slaan? Mijn zus als ze vooraan in de 
auto wilt zitten.
Favoriete meezinger in de douche: macklemore ~ can't hold us
Glitter scheten of confetti boeren: confetti boeren
Favoriete avondsnack: curryworst
Welke vinger van een hand zou je het liefste zijn ?  mijn wijsvinger
Vergelijk je zelf met een circus dier, en waarom dat dier ?  Een circus aap, ik zit ook altijd boordevol 
energie!
Geen ellebogen of geen knieën meer hebben: geen ellebogen
Had je 10 miljoen wat zou jij dan doen ?  Eens goed op reis gaan.
Liever in de toekomst of in het verleden leven? En waarom? In de toekomst, dan zijn er coole 
uitvindingen zoals vliegende auto’s.
Ik ga bowlen en neem mee… : mijn goed humeur
Wat zou de nieuwe openingszin zijn van Wouter? Staat er een doelman in uw goal, want ik wil wel 
iets bij u scoren ;)

Linde Heirbaut

Rol : Vrouw met baard



Bijnaam: Gilleke

GSM: 0468 22 04 46

Studie/Werk: architecturale vorming

Hobby’s: KLJ, Hockey
Tofste KLJ activiteit / herinnering: doop
Spikeball of Voetbal: Voetbal
Lievelingspizza: Diabolika
Moest ge ne baseball bat zijn op wie zou ge ne homerun willen slaan? Charlotte
Favoriete meezinger in de douche: payphone
Glitter scheten of confetti boeren: confetti boeren
Favoriete avondsnack: chips
Welke vinger van een hand zou je het liefste zijn ? pink
Vergelijk je zelf met een circus dier, en waarom dat dier ? huismuis/ omdat ik tam ben
Geen ellebogen of geen knieën meer hebben: geen knieën
Had je 10 miljoen wat zou jij dan doen ? auto’s kopen
Liever in de toekomst of in het verleden leven? En waarom?  Toekomst, /
Ik ga bowlen en neem mee… : bowlingschoenen 
Wat zou de nieuwe openingszin zijn van Wouter? Is het nou zo warm hier binnen of ben jij dat?

Gilles Bastijns

Rol : Kak schepper
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Bijnaam Saron

GSM: 0491103461

Studie/Werk: Dierengeneeskunde

Hobby’s: KLJ
Tofste KLJ activiteit / herinnering:het kamp
Spikeball of Voetbal: spikeball
Lievelingspizza: bbq chicken
Moest ge ne baseball bat zijn op wie zou ge ne homerun willen slaan? Nico
Favoriete meezinger in de douche: ABBA - Gimme! Gimme! Gimme!
Glitter scheten of confetti boeren: glitter scheten
Favoriete avondsnack: frituursnacks
Welke vinger van een hand zou je het liefste zijn ? wijsvinger
Vergelijk je zelf met een circus dier, en waarom dat dier ? een paard, het is levendig 
& wil vooruit
Geen ellebogen of geen knieën meer hebben: geen ellebogen
Had je 10 miljoen wat zou jij dan doen ?  een feestje bouwen en je geld opdoen
Liever in de toekomst of in het verleden leven? En waarom? Liever in de toekomst, 
want ik ben te nieuwsgierig
Ik ga bowlen en neem mee… : bowlingschoenen
Wat zou de nieuwe openingszin zijn van Wouter? Heet jij soms Google? Want je 
hebt alles wat ik zoek.

Groepsverantwoordelijke

Sharon Van Goethem

Rol : Ober



Bijnaam: Rosie, Roosens,

GSM: 0471103369

Studie/Werk: Bio-ingenieur U Gent

Hobby’s: Studeren, Lopen
Tofste KLJ activiteit / herinnering: 2 daagse met Anneli, Lieze, Raymi en Jean
Spikeball of Voetbal: Voetbal
Lievelingspizza: BBQ-chicken koud
Moest ge ne baseball bat zijn op wie zou ge ne homerun willen slaan? Sara van de Merlen
Favoriete meezinger in de douche: Something - Lasgo
Glitter scheten of confetti boeren: Glitter scheten want ik ben geen boer
Favoriete avondsnack: Droge toast met Bard en Tim vdm
Welke vinger van een hand zou je het liefste zijn ? Middenvinger omdat da brutaal is
Vergelijk je zelf met een circus dier, en waarom dat dier ?  de beer op die kleine fiets, in het echte leven ben ik 
ook een beer
Geen ellebogen of geen knieën meer hebben: ellebogen , want knieën da heb ik toch al nimeer (dikke vette 
merci Jasper en Dries)
Had je 10 miljoen wat zou jij dan doen ?  Schoenen kopen voor Dries en Thomas
Liever in de toekomst of in het verleden leven? En waarom?  In het verleden, want dan kan ik de toekomst 
veranderen en dan is deze vraag nooit beantwoord
Ik ga bowlen en neem mee… : Bowlingschoenen moet wel nog lukken als ik die aanhoud en voor de rest zal het 
afhangen van hoe goed de security is. Wat glazen en een bowlingbal zal ook nog haalbaar zijn maar bind me 
daar niet op vast.
Wat zou de nieuwe openingszin zijn van Wouter? Weet gij van wat mijn T-shirt is gemaakt? Boyfriend-material

Jules Roosens

Rol : Jongeleur



Bijnaam: Li

GSM: 0471862887

Studie/Werk: 3e bachelor Architectuur aan Ku Leuven

Hobby’s: KLJ en af en toe nog eens wat harp spelen 
Tofste KLJ activiteit / herinnering: Gaan winkelen in de Delhaize na openingsuren op tweedaasge
Spikeball of Voetbal: Als ik echt moet kiezen, kies ik voetbal 
Lievelingspizza: prosciutto en rucola 
Moest ge ne baseball bat zijn op wie zou ge ne homerun willen slaan? Ik wil niemand slaan zenne
Favoriete meezinger in de douche: Good4u
Glitter scheten of confetti boeren: Glitter
Favoriete avondsnack: Een chessecroquette
Welke vinger van een hand zou je het liefste zijn ? Pink
Vergelijk je zelf met een circus dier, en waarom dat dier ? Een aapje, omdat die ook niet zo groot zijn
Geen ellebogen of geen knieën meer hebben: Geen ellebogen
Had je 10 miljoen wat zou jij dan doen ? Een gekke wereldreis maken om alle 7 wereldwonderen te 
gaan bezoeken.
Liever in de toekomst of in het verleden leven? En waarom? In het verleden, dan hadden ze vette 
kledij.
Ik ga bowlen en neem mee… : Zo een rekske voor de kleine kindjes om strike te gooien 
Wat zou de nieuwe openingszin zijn van Wouter? Jij, ik? Wijnen

Anneli Raman

Rol : Clowm



Bijnaam: Tommy

GSM: 04 89 35 69 15

Studie/Werk: operator bij SGS

Hobby’s: Zaalvoetbal & KLJ 
Tofste KLJ activiteit / herinnering: Op de slof spelen 
Spikeball of Voetbal: Allebei heel leuk 
Lievelingspizza: BBQ Ckicken
Moest ge ne baseball bat zijn op wie zou ge ne homerun willen slaan? Pesters
Favoriete meezinger in de douche: Dragostei Din Tei
Glitter scheten of confetti boeren: glitter scheten
Favoriete avondsnack: Een boterham zelfgemaakte kipcurry vind ik altijd lekker
Welke vinger van een hand zou je het liefste zijn ? duim, omdat ik dan iedereen kan tonen 
dat ze goed bezig zijn
Vergelijk je zelf met een circus dier, en waarom dat dier ?  een lama, omdat ik dan op de 
mensen die irritant zijn onschuldig kan spugen
Geen ellebogen of geen knieën meer hebben: geen ellebogen
Had je 10 miljoen wat zou jij dan doen ? Waasland Beveren overkopen
Liever in de toekomst of in het verleden leven? En waarom?  Verleden, omdat er vroeger 
meer genoten werd van kleinere dinges
Ik ga bowlen en neem mee… : een reuze bal, zodat ik altijd strike heb
Wat zou de nieuwe openingszin zijn van Wouter? Mijn liefde voor jou is als diarree, ik kan 
het niet meer ophouden

Thomas Ryckebusch

Rol : Beer op eenwieler



Bijnaam: Heb ik niet!

GSM: 0471284609

Studie/Werk: vergelijkende moderne letterkunde

Hobby’s: KLJ, schrijven
Tofste KLJ activiteit / herinnering: Wintersportkamp!
Spikeball of Voetbal: Voetbal
Lievelingspizza: Hawaï
Moest ge ne baseball bat zijn op wie zou ge ne homerun willen slaan? Gewoon op de 
baseballbal
Favoriete meezinger in de douche: Balance ton quoi van Angèle
Glitter scheten of confetti boeren: GLITTERSCHETEN
Favoriete avondsnack: fruitslaaa
Welke vinger van een hand zou je het liefste zijn ?  een duim 
Vergelijk je zelf met een circus dier, en waarom dat dier ?  Een leeuw, ik kan luid roepen hehe
Geen ellebogen of geen knieën meer hebben: Geen knieën
Had je 10 miljoen wat zou jij dan doen ?  Een fair fashion bedrijfje oprichten
Liever in de toekomst of in het verleden leven? En waarom?  Het verleden, klimaatopwarming 
is no joke.
Ik ga bowlen en neem mee… : Mathijs zijn lucky bowlingschoenen
Wat zou de nieuwe openingszin zijn van Wouter? Dat laat ik liever aan hem over;)

Lieze Steels

Rol : Circusartiest
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Bijnaam: Nicopik

GSM: 0471562105

Studie/Werk: industriële ingenieur

Hobby’s: KLJ
Tofste KLJ activiteit / herinnering: +16 jongens meisjes gescheiden 2016
Spikeball of Voetbal: spikeball
Lievelingspizza: spicy chicken mix
Moest ge ne baseball bat zijn op wie zou ge ne homerun willen slaan?  alle +16 
vrouwen van de KLJ
Favoriete meezinger in de douche: les fleurs salut c’est cool
Glitter scheten of confetti boeren: confetti boeren
Favoriete avondsnack: pizza
Welke vinger van een hand zou je het liefste zijn ?   duim
Vergelijk je zelf met een circus dier, en waarom dat dier ? Tijger, omdat ik een tijger in 
bed ben.
Geen ellebogen of geen knieën meer hebben: geen ellebogen
Had je 10 miljoen wat zou jij dan doen ? investeren zodat ik 20 miljoen krijg
Liever in de toekomst of in het verleden leven? En waarom? Verleden, zodat ik mijn 
studentenleven opnieuw kan beginnen
Ik ga bowlen en neem mee… : Timmy
Wat zou de nieuwe openingszin zijn van Wouter? Kom jij uit Tsjernobyl, want je ziet er 
stralend uit 

Groepsverantwoordelijke

Nicolas Maes

Rol : Olifant op bal



Bijnaam: Timmie (met de nadruk op i @Dries De Block)

GSM: 0499290928

Studie/Werk: 2e bachelor chemie

Hobby’s: KLJ, feesten 
Tofste KLJ activiteit / herinnering: Bekers afhalen voor de kringdans jongens 🏆
Spikeball of Voetbal: Als ik nu eens 1 van de 2 goed kon…
Lievelingspizza: BBQ chicken
Moest ge ne baseball bat zijn op wie zou ge ne homerun willen slaan?  Niels Destadsbader🤢🤮
Favoriete meezinger in de douche: SPEKGLAD van Zwangere Guy 
Glitter scheten of confetti boeren: glitter scheten, dan kan ik feestvieren in mijn ‘bubbel’bad
Favoriete avondsnack: bourgir
Welke vinger van een hand zou je het liefste zijn ?  De ringvinger, omdat die heeft het meeste 
waarde.
Vergelijk je zelf met een circus dier, en waarom dat dier ?  Een beer, dan heb ik een goed donseke
voor in de winter.
Geen ellebogen of geen knieën meer hebben: Geen knieën meer, dan kan ik mijn biceps blijven 
trainen tot kanonnen.
Had je 10 miljoen wat zou jij dan doen ?  Een citytrip in Barcelona doen
Liever in de toekomst of in het verleden leven? En waarom?  In de toekomst, dan kan ik naast mijn 
geliefde wakker worden.
Ik ga bowlen en neem mee… : vrienden om mee te bowlen natuurlijk
Wat zou de nieuwe openingszin zijn van Wouter? Santé santauter, ik zen de Wouter

Tim Heyntjens

Rol : Gewicht heffer



Bijnaam: KJelle

GSM: 0471.11.41.49

Studie/Werk: Bouwkunde

Hobby’s: KLJ & Fietsen
Tofste KLJ activiteit / herinnering: JackAss
Spikeball of Voetbal: Voetbal
Lievelingspizza: Iets met BBQ saus en ne Spicey Chicken Mix
Moest ge ne baseball bat zijn op wie zou ge ne homerun willen slaan?  Op niemand, ik zen nen brave.
Favoriete meezinger in de douche: Ik zing niet in de douche
Glitter scheten of confetti boeren: Confetti boeren
Favoriete avondsnack: Dat mag vanalles zijn, alst maar vettig is. Zoals daar zijn pizza, frituursnacks, Mc 
Donalds, Chipkes, een toertje, …
Welke vinger van een hand zou je het liefste zijn ?  Het duimpke
Vergelijk je zelf met een circus dier, en waarom dat dier ? Een paard, aangezien ik een echte werker 
ben ;)
Geen ellebogen of geen knieën meer hebben: Geen knieën
Had je 10 miljoen wat zou jij dan doen ? Investeren, rentenieren en levenslang nieuwe dingen blijven 
leren.
Liever in de toekomst of in het verleden leven? En waarom?  Sowieso in het verleden, zo kan je 
gemaakte fouten nog rechtzetten/ proberen verkomen. Dan heb je ook alles meegemaakt. Ik zou het 
raar vinden mocht ik dingen gedaan heb waar ik geen controle over heb.
Ik ga bowlen en neem mee… : Een snack(pot)
Wat zou de nieuwe openingszin zijn van Wouter? Hallo, ik ben Wou.. Hallo, ik.. Hallo.. Ze zal wel 
slechthorend zijn, denk ik

Kjell Heirwegh

Rol : Zwaardslikker



Bijnaam: Timster/ Kapitein éénoog

GSM:  0494 06 91 07

Studie/Werk: Industrieel ingenieur elektrotechniek

Hobby’s: KLJ, af en toe eens Squashen met onze pa
Tofste KLJ activiteit / herinnering: Jackass, Pi Pa Piniata
Spikeball of Voetbal: Spikball want in voetbal ben ik geen held
Lievelingspizza: Een onmogelijke keuze waar ik niet uit geraak.
Moest ge ne baseball bat zijn op wie zou ge ne homerun willen slaan?  Leugenaars
Favoriete meezinger in de douche: Beautiful Day – U2
Glitter scheten of confetti boeren: Confetti boeren anders hangt de hele +16 tent op kamp vol 
met glitter
Favoriete avondsnack: Alles wat op mijne weg komt ad eetbaar is
Welke vinger van een hand zou je het liefste zijn ?  Een duim, die kan voor veel positieve dingen 
gebruikt worden, zoals mensen zeggen dat ze goe bezig zijn. 
Vergelijk je zelf met een circus dier, en waarom dat dier ?  Een nijlpaard omdat die vaak ook nog 
een gaatje vrij hebben om iets te eten.
Geen ellebogen of geen knieën meer hebben: Geen knieën.
Had je 10 miljoen wat zou jij dan doen ? Investeren, en met de overschot iedereen iets gunnen.
Liever in de toekomst of in het verleden leven? En waarom?  In het verleden, dan kan ik fouten 
rechtzetten en biljoenen bedrijven zoals Google oprichten.
Ik ga bowlen en neem mee… : Een tristbak en een maatje 13 bowlingbal. 
Wat zou de nieuwe openingszin zijn van Wouter? Dat hij der zelf mr eene verzint, hij is er goe in.

Hoofdleiding

Tim Van de Merlen

Rol : Circusdirecteur



Bijnaam: Jolle

GSM: 0497 11 45 88

Studie/Werk: Ergotherapeut

Hobby’s: powerdance, zwemmen, KLJ, padel
Tofste KLJ activiteit / herinnering: Scotland Yard in Doel
Spikeball of Voetbal: Spikeball
Lievelingspizza: Prosciutto
Moest ge ne baseball bat zijn op wie zou ge ne homerun willen slaan? Oneerlijke 
mensen
Favoriete meezinger in de douche:  Toto, Africa
Glitter scheten of confetti boeren: Glitter scheten
Favoriete avondsnack: chips (Grills)
Welke vinger van een hand zou je het liefste zijn ?  Middelvinger, ik zou ook 
graag eens groot willen zijn
Vergelijk je zelf met een circus dier, en waarom dat dier ?  De leeuw, omdat dit 
de koning der dieren is
Geen ellebogen of geen knieën meer hebben: Geen knieën
Had je 10 miljoen wat zou jij dan doen ?  Een privé eiland kopen
Liever in de toekomst of in het verleden leven? En waarom?  Toekomst.  Altijd 
een beetje benieuwd naar wat er nog gaat komen
Ik ga bowlen en neem mee… : Drinkgeld
Wat zou de nieuwe openingszin zijn van Wouter? Ik zou het niet weten

Jolien Rooms

Rol : Acrobaat



Hulp leiding



Bijnaam: heb ik niet

GSM: 0479050614

Studie/Werk: Receptiemedewerkster

Hobby’s: MTB, zwemmen en natuurlijk de KLJ
Tofste KLJ activiteit / herinnering: KLJ- kamp in Ham en Mol omdat ik gedoopt werd en dit jaar mijn zus 
haar doop kon bekijken
Spikeball of Voetbal: Spikeball
Lievelingspizza: Hawaï, alhoewel Italianen dat geen echte pizza vinden
Moest ge ne baseball bat zijn op wie zou ge ne homerun willen slaan? Donald Trump
Favoriete meezinger in de douche:  Brood voor morgenvroeg van  Bart Peeters
Glitter scheten of confetti boeren: glitter scheten 
Favoriete avondsnack: chips
Welke vinger van een hand zou je het liefste zijn ? De wijsvinger, omdat je dan naar iedereen kunt 
wijzen
Vergelijk je zelf met een circus dier, en waarom dat dier ? Een giraf, want ik wil altijd op de hoogte zijn
Geen ellebogen of geen knieën meer hebben: Geen ellebogen
Had je 10 miljoen wat zou jij dan doen ?  een feestje bouwen en het geld opdoen, vakantie met mama 
en zus
Liever in de toekomst of in het verleden leven? En waarom?: Toekomst, omdat je dan nog heel veel 
leuke dingen kan doen
Ik ga bowlen en neem mee… : Kyona Chloé Linde S Marie-li Hanne en mijn bowlingschoenen :)
Wat zou de nieuwe openingszin zijn van Wouter? Ik hou niet van regen maar voor een spetter zoals jij 
maak ik graag een uitzondering

Astrid Schelfaut

Rol : Clown


