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CHARLOTTE
Bijnaam: Char
GSM: 0468 25 97 26
Studie/werk: Student lager onderwijs
Email: charlotte@kljnieuwkerken.be

Welke rol heb jij op een piratenschip (voddeman, matroos, …) en waarom?
Kok, ik kook graag
Wat is jouw favoriete water merk? Spa blauw
Wat is de beste piraten film?  Piet Piraat en het vliegende schip
2023 is voor mij het jaar van … 21 jaar
Mijn favoriete KLJ traditie: Je leiding nog niet weten voor de startdag

Wat zou je kopen met het goud van een rooftocht? Een mooi huis
Mijn levensmotto: Het leven is als een frikandel, je moet het zelf speciaal maken
Favoriete café in Nieuwkerken? Bij de Michel
Wie van de leiding koppel je aan je beste vriend/vriendin en waarom? Mijn vriendinnen zijn niet 
meer single ;)
Mijn go-to dance move op fuiven is? Rustig bewegen
Hoeveel keer douch jij op kamp? 4 keer 
Welke acteur/actrice kies je om jou te spelen in een documentaire? Kim van Oncen
Hoeveel broodjes kun je eten op een lege maag? 2 

/\ groepsleiding /\

mailto:charlotte@kljnieuwkerken.be


EMMA V.
Bijnaam: Vemma
GSM: 0472 97 27 42
Studie/werk: wetenschappen wiskunde
Email: emmav@kljnieuwkerken.be

Welke rol heb jij op een piratenschip (voddeman, matroos, …) en waarom?
Wachttorenuitkijker, ik heb aandacht en ben niet bang van hoogtes
Wat is jouw favoriete water merk? Spa 
Wat is de beste piraten film?  Pirates of the Caribbean
2023 is voor mij het jaar van … laatste jaar middelbaar, plezier maken en nieuwe mensen leren kennen
Mijn favoriete KLJ traditie: Sportfeesten

Wat zou je kopen met het goud van een rooftocht? Een mooi en groot schip
Mijn levensmotto: Je kunt alleen tijd verspillen als je vergeet ervan te genieten
Favoriete café in Nieuwkerken? De Michel
Wie van de leiding koppel je aan je beste vriend/vriendin en waarom? Nico, dan leert ze eens wa 
meer ambiance maken
Mijn go-to dance move op fuiven is? Potjes roeren
Hoeveel keer douch jij op kamp? 6 keer 
Welke acteur/actrice kies je om jou te spelen in een documentaire? Emma Watson
Hoeveel broodjes kun je eten op een lege maag? 1 want daarna is de maag niet meer leeg 

mailto:charlotte@kljnieuwkerken.be


CHLOÉ
Bijnaam: Klowee
GSM: 0473 73 37 79
Studie/werk: Orhtopedagogie
Email: chloe@kljnieuwkerken.be

Welke rol heb jij op een piratenschip (voddeman, matroos, …) en waarom?
Ik wil de kok wel zijn maar dan wel om dessertjes te maken
Wat is jouw favoriete water merk? Spa voor plat en S.Pellegrino voor bruis
Wat is de beste piraten film?  Piet Piraat en de kleinde dino
2023 is voor mij het jaar van … weeral later komen dan het afgesproken uur op zondag
Mijn favoriete KLJ traditie: Frietjes eten na ieder sportfeest

Wat zou je kopen met het goud van een rooftocht? Een huis want dat is tegenwoordig onbetaalbaar
Mijn levensmotto: Beter laat dan nooit
Favoriete café in Nieuwkerken? De Woodstock, ale da zegt mijn papa toch
Wie van de leiding koppel je aan je beste vriend/vriendin en waarom? Mezelf want Kyona is mijn 
beste vriendin en lesbisch zijn is oké 
Mijn go-to dance move op fuiven is? De vlinder, vraag maar aan Hanne hoe dat moet 
Hoeveel keer douch jij op kamp? Echt nog veel
Welke acteur/actrice kies je om jou te spelen in een documentaire? Victoria Pedretti
Hoeveel broodjes kun je eten op een lege maag? 1 en dan krijg ik het waarschijnlijk nog niet eens op

mailto:chloe@kljnieuwkerken.be


HANNE
Bijnaam: Hi Ha Hanne
GSM: 0489 35 34 99
Studie/werk: Gezondheid- en welzijnswetenschappen
Email: hanne@kljnieuwkerken.be

Welke rol heb jij op een piratenschip (voddeman, matroos, …) en waarom?
De kok. Er moet toch iemand zijn die alle piraten lekker eten moet geven na een dag varen. 
Wat is jouw favoriete water merk? Chaudfontaine & Spa
Wat is de beste piraten film?  Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales
2023 is voor mij het jaar van … leuke herinneringen maken.
Mijn favoriete KLJ traditie: Na een lang en vermoeiend sportfeest lekker frietjes gaan eten bij de 
Michel. Daar dan gezellig napraten over wat er allemaal gebeurt is.

Wat zou je kopen met het goud van een rooftocht? Een super dure auto en daarmee op vakantie gaan 
met vrienden.
Mijn levensmotto: Het leven is als een frikandel je moet het zelf speciaal maken.
Favoriete café in Nieuwkerken? Daar is geen twijfel over DE MICHEL! 
Wie van de leiding koppel je aan je beste vriend/vriendin en waarom? Tine aan iedereen
Mijn go-to dance move op fuiven is? De vlinder 
Hoeveel keer douch jij op kamp? Een dag niet een dag wel.
Welke acteur/actrice kies je om jou te spelen in een documentaire? Anne Hathaway
Hoeveel broodjes kun je eten op een lege maag? 1

mailto:hanne@kljnieuwkerken.be


Bijnaam: Kapitein één oog
GSM: 0494 06 91 07
Studie/werk: junior electrical engineer
Email: tim@kljnieuwkerken.be

Welke rol heb jij op een piratenschip (voddeman, matroos, …) en waarom?
Kapitein, omdat ik kapitein één oog ben natuurlijk
Wat is jouw favoriete water merk? Kraantjeswater, da’s goedkoop
Wat is de beste piraten film?  Pirates Of The Caribbean: The curse of the black pearl
2023 is voor mij het jaar van … dat Roosens nog eens buitekomt
Mijn favoriete KLJ traditie: s’avonds een ei bakken

Wat zou je kopen met het goud van een rooftocht? Eten
Mijn levensmotto: Eten is eten en meer moet ik nie weten
Favoriete café in Nieuwkerken? De michelle
Wie van de leiding koppel je aan je beste vriend/vriendin en waarom? Vic, die kan een vriendin 
gebruiken
Mijn go-to dance move op fuiven is? Handje in de lucht
Hoeveel keer douch jij op kamp? 3 keer
Welke acteur/actrice kies je om jou te spelen in een documentaire? Timothee Chalamet
Hoeveel broodjes kun je eten op een lege maag? 1,5 maar als het moet 2

TIM

/\ HOOFDLEIDING /\

mailto:tim@kljnieuwkerken.be


VIC
Bijnaam: heb ik nog niet
GSM: 0477 74 08 33
Studie/werk: interieur schrijnwerker bij Rodan interieur
Email: vic@kljnieuwkerken.be

Welke rol heb jij op een piratenschip (voddeman, matroos, …) en waarom?
Timmerman, den diene die het schip maakt
Wat is jouw favoriete water merk? Cristalline
Wat is de beste piraten film?  Pirates Of The Caribbean: Dead man’s chest
2023 is voor mij het jaar van … gelukkig zijn
Mijn favoriete KLJ traditie: KLJ-kamp

Wat zou je kopen met het goud van een rooftocht? Aandelen en een pintje
Mijn levensmotto: Geniet van het leven want je weet niet hoe lang het duurt
Favoriete café in Nieuwkerken? De mispelaer
Wie van de leiding koppel je aan je beste vriend/vriendin en waarom? Jelle, het is een romantische 
en charmante kerel
Mijn go-to dance move op fuiven is? Boksen in de lucht
Hoeveel keer douch jij op kamp? Ah, zijn er douches op kamp??
Welke acteur/actrice kies je om jou te spelen in een documentaire? Tim Heyntjens
Hoeveel broodjes kun je eten op een lege maag? 2 is te weinig, 3 is te veel

mailto:vic@kljnieuwkerken.be
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SHARON
Bijnaam: /
GSM: 0491 10 34 61 
Studie/werk: Diergeneeskunde
Email: sharon@kljnieuwkerken.be

Welke rol heb jij op een piratenschip (voddeman, matroos, …) en waarom?
Piratenvrouw, omdat ik net als Stien Struis mijn mannetje kan staan
Wat is jouw favoriete water merk? SPA!
Wat is de beste piraten film?  Pirates of the Caribbean: Dead men tell no tales
2023 is voor mij het jaar van … een geweldige -12 groep
Mijn favoriete (nieuwe) KLJ traditie: meer bekers met de vrouwen 
halen op een sportfeest dan de mannen

Wat zou je kopen met het goud van een rooftocht? Heeeel veeeel diertjes & een klein boerderijtje
Mijn levensmotto: Waar een wil is, is een weg
Favoriete café in Nieuwkerken? De Michel
Wie van de leiding koppel je aan je beste vriend/vriendin en waarom? Nico, omdat hij recht heeft op 
ware liefde
Mijn go-to dance move op fuiven is? The monestary
Hoeveel keer douch jij op kamp? 3à4 keer
Welke acteur/actrice kies je om jou te spelen in een documentaire? Jennifer Aniston
Hoeveel broodjes kun je eten op een lege maag? 1 hap want dan is de maag niet meer leeg

/\ GROEPSLEIDING /\

mailto:emma@kljnieuwkerken.be


LINDE S.
Bijnaam: Lindeboom
GSM: 0479 02 58 27
Studie/werk: 6e jaar Latijn-wiskunde extra wetenschappen
Email: lindes@kljnieuwkerken.be

Welke rol heb jij op een piratenschip (voddeman, matroos, …) en waarom? 
Ik ben matroos omdat ik graag met mensen samenwerk
Wat is jouw favoriete water merk? Spa
Wat is de beste piraten film? Piet Piraat en het zwaard van Zilvertand 
2023 is voor mij het jaar van laatstejaar zijn in het middelbaar en daar heel hard van te genieten
Mijn favoriete KLJ  traditie: Frietjes eten na het sportfeest. LEKKER LEKKER LEKKER

Wat zou je kopen met het goud van een rooftocht? Ik zou niks kopen, maar ik zou een groot feest geven voor 
al mijn vrienden, vriendinnen, familie,…
Mijn levensmotto is: Het leven is als een curryworst, je moet het zelf speciaal maken!
Favoriete café in Nieuwkerken? De Mispelaer bij de Michel 
Wie van de leiding koppel je aan je beste vriend/vriendin en waarom? Nico, omdat hij dan eindelijk een 
toffe vriendin zou hebben.
Mijn go-to dance move op fuiven is? De vlinder  
Hoeveel keer douch jij op kamp? 5 keer 
Welke acteur/actrice kies je om jou te spelen in een documentaire? Lynn Van den Broeck aka “Vivke” uit 
thuis.
Hoeveel broodjes kun je eten op een lege maag? Je kan maar 1 broodje eten op je lege maag, want bij het 
tweede is je maag niet meer leeg.

mailto:Linde.schelfaut@hotmail.com
mailto:Linde.schelfaut@hotmail.com


EMMA A.
Bijnaam: Ik sta open voor suggesties!
GSM: 0474 46 16 18
Studie/werk: Wetenschappen-wiskunde
Email: emmaa@kljnieuwkerken.be

Welke rol heb jij op een piratenschip (voddeman, matroos, …) en waarom?
Kok, ik kook graag en ben een echte professional in het maken van brokkenpap! ;) 
Wat is jouw favoriete water merk? Chaudfontaine 
Wat is de beste piraten film?  Pirates Of The Caribbean, alle 4
2023 is voor mij het jaar van … nieuwe uitdagingen en veel gelach
Mijn favoriete KLJ traditie: Sportfeesten

Wat zou je kopen met het goud van een rooftocht? Een cruise, dant moet ik niet meer met mijn oud 
piratenschip op rooftocht
Mijn levensmotto: live, laugh, love
Favoriete café in Nieuwkerken? De Michel
Wie van de leiding koppel je aan je beste vriend/vriendin en waarom? Jore, hij heeft goede 
dansmoves (ofniet Linde?)
Mijn go-to dance move op fuiven is? De hip-hop bounce natuurlijk!
Hoeveel keer douch jij op kamp? Ik tel dat niet hoor, alleszins meer dan Nico
Welke acteur/actrice kies je om jou te spelen in een documentaire? Emma Watson
Hoeveel broodjes kun je eten op een lege maag? 2

mailto:emma@kljnieuwkerken.be


LINDE H.
Bijnaam: Linde
GSM: 0474 21 42 92
Studie/werk: pedagogische wetenschappen
Email: linde@kljnieuwkerken.be

Welke rol heb jij op een piratenschip (voddeman, matroos, …) en waarom?
Papegaai, ik ben goed in mensen irriteren
Wat is jouw favoriete water merk? Kraantjeswater
Wat is de beste piraten film?  Piet piraat en het vliegende schip
2023 is voor mij het jaar van … de klj
Mijn favoriete KLJ traditie: chipkes eten

Wat zou je kopen met het goud van een rooftocht? Een trampolinepark
Mijn levensmotto: knuffels zijn gratis dus waarom nog geld uitgeven
Favoriete café in Nieuwkerken? De Michel
Wie van de leiding koppel je aan je beste vriend/vriendin en waarom? Kyona, Katrien of iemand 
anders me een zwembad
Mijn go-to dance move op fuiven is? De walvis
Hoeveel keer douch jij op kamp? 4 keer
Welke acteur/actrice kies je om jou te spelen in een documentaire? Tom Holland, dan ben ik eindelijk 
eens knap
Hoeveel broodjes kun je eten op een lege maag? 5

mailto:emma@kljnieuwkerken.be


SEPPE
Bijnaam: Wasserette
GSM: 0494 39 35 43
Studie/werk: Toegepaste informatica HoGent
Email: seppe@kljnieuwkerken.be

Welke rol heb jij op een piratenschip (voddeman, matroos, …) en waarom?
Matroos, ik doe alle taakjes die van mij gevraagd worden
Wat is jouw favoriete water merk? Chaudfontaine
Wat is de beste piraten film?  Pirates of the Caribbean: At World’s End
2023 is voor mij het jaar van … hopelijk geen herexamens
Mijn favoriete KLJ traditie: Spaghetti eten zonder bestek

Wat zou je kopen met het goud van een rooftocht? Een nieuwe gsm want de mijne is al 3 weken kapot
Mijn levensmotto: Als je alles geeft kan je niets verliezen
Favoriete café in Nieuwkerken? Sportcafé de mispelaer
Wie van de leiding koppel je aan je beste vriend/vriendin en waarom? Jelle, dan komt mijne maat in 
de familie
Mijn go-to dance move op fuiven is? De Seppe-move
Hoeveel keer douch jij op kamp? Toch zeker 4 keer
Welke acteur/actrice kies je om jou te spelen in een documentaire? Dwayne Johnson
Hoeveel broodjes kun je eten op een lege maag? 2

mailto:seppe@kljnieuwkerken.be


Tim H.
Bijnaam: Timmie
GSM: 0499 29 09 28
Studie/werk: 3e bachelor chemie
Email: timheyntjens@kljnieuwkerken.be

Welke rol heb jij op een piratenschip (voddeman, matroos, …) en waarom?
TIMmerman: de naam zegt het zelf
Wat is jouw favoriete water merk? Zout water merk
Wat is de beste piraten film?  Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl
2023 is voor mij het jaar van … de -12!
Mijn favoriete KLJ traditie: Darten in het lokaal

Wat zou je kopen met het goud van een rooftocht? Een citytrip naar Barcelona
Mijn levensmotto: “Ik wil leven maman! Leven!”
Favoriete café in Nieuwkerken? Hetgeen dat open is
Wie van de leiding koppel je aan je beste vriend/vriendin en waarom? Ik zeg altijd als je het antwoord 
niet krijgt, heb je de verkeerde vraag gesteld
Mijn go-to dance move op fuiven is? Gewoon viben op de muziek
Hoeveel keer douch jij op kamp? 2 keer
Welke acteur/actrice kies je om jou te spelen in een documentaire? Xavier Waterslaeghers
Hoeveel broodjes kun je eten op een lege maag? 

mailto:seppetimh@kljnieuwkerken.be


-16



KYONA
Bijnaam: /
GSM: 0473 82 35 40
Studie/werk: 1ste bachelor bio-ingenieur
Email: kyona@kljnieuwkerken.be

Welke rol heb jij op een piratenschip (voddeman, matroos, …) en waarom?
De kwartiermeester want die zorgt voor het eten en drinken, 
op die manier weet ik dat er altijd lekker eten is
Wat is jouw favoriete water merk? Spa blauw
Wat is de beste piraten film?  Pirates Of The Caribbean: Salazar’s Revenge
2023 is voor mij het jaar van … Gent leren kennen
Mijn favoriete KLJ traditie: Bekers pakken met het wimpelen op de sportfeesten

Wat zou je kopen met het goud van een rooftocht? Een nieuwe gsm
Mijn levensmotto: Wat er ook gebeurt, blijf altijd lachen
Favoriete café in Nieuwkerken? De Michel
Wie van de leiding koppel je aan je beste vriend/vriendin en waarom? Nicolas, omdat er altijd wat te 
beleven is met die kerel
Mijn go-to dance move op fuiven is? Bondsreekspistooltjes
Hoeveel keer douch jij op kamp? 5 keer
Welke acteur/actrice kies je om jou te spelen in een documentaire? Amanda Seyfried
Hoeveel broodjes kun je eten op een lege maag? 1

/\ GROEPSLEIDING /\

mailto:kyona@kljnieuwkerken.be


DIEGO
Bijnaam: Diepteleur
GSM: 0460 96 22 90
Studie/werk: Automechanica
Email: diego@kljnieuwkerken.be

Welke rol heb jij op een piratenschip (voddeman, matroos, …) en waarom?
Matroos, ik ben ne goeie gast
Wat is jouw favoriete water merk? Spa 
Wat is de beste piraten film?  Pirates of the Caribbean series
2023 is voor mij het jaar van … leiding geven
Mijn favoriete KLJ traditie: de doop

Wat zou je kopen met het goud van een rooftocht? Een welbepaalde drank van de Colruyt
Mijn levensmotto: c’est la vie
Favoriete café in Nieuwkerken? De Mispelaer
Wie van de leiding koppel je aan je beste vriend/vriendin en waarom? Linde S. , ik heb nog ne leuke 
broer thuis 
Mijn go-to dance move op fuiven is? Volledig losgaan gewoon
Hoeveel keer douch jij op kamp? 5 keer
Welke acteur/actrice kies je om jou te spelen in een documentaire? De kok van Ratatouille
Hoeveel broodjes kun je eten op een lege maag? 1,5

mailto:diego@kljnieuwkerken.be


GILLES
Bijnaam: Gilleke
GSM: 0468 22 04 46
Studie/werk: Houttechnologie
Email: gilles@kljnieuwkerken.be

Welke rol heb jij op een piratenschip (voddeman, matroos, …) en waarom?
Vierde werktuigkundige, ik weet wat van de technische afdeling maar
er zijn mensen die het beter kunnen
Wat is jouw favoriete water merk? Spa 
Wat is de beste piraten film?  Pirates Of The Caribbean: Dead Man’s chest
2023 is voor mij het jaar van … Kampioen spelen met de hockey
Mijn favoriete KLJ traditie: Frietjes op startdag

Wat zou je kopen met het goud van een rooftocht? Mclaren 720s
Mijn levensmotto: You win some, you lose some
Favoriete café in Nieuwkerken? De Michel
Wie van de leiding koppel je aan je beste vriend/vriendin en waarom? Katrien, altijd gezellig met 
haar
Mijn go-to dance move op fuiven is? Moshpit
Hoeveel keer douch jij op kamp? 4
Welke acteur/actrice kies je om jou te spelen in een documentaire? Andrew Garfield
Hoeveel broodjes kun je eten op een lege maag? 2

mailto:gilles@kljnieuwkerken.be


KATRIEN
Bijnaam: Kat
GSM: 0491 52 47 47
Studie/werk: Biomedische laboratoriumtechnologie
Email: katrien@kljnieuwkerken.be

Welke rol heb jij op een piratenschip (voddeman, matroos, …) en waarom?
Ik neem de taak van Berend Brokkenpap op mij
Wat is jouw favoriete water merk? Kraantjeswater
Wat is de beste piraten film?  Ice Age – Continental Drift (met die enge aap e)
2023 is voor mij het jaar van … plezier maken
Mijn favoriete KLJ traditie: barbecue op de laatste kampavond

Wat zou je kopen met het goud van een rooftocht? Al het schepsnoep van de kruidvat
Mijn levensmotto: Alles komt goed
Favoriete café in Nieuwkerken? De Michel
Wie van de leiding koppel je aan je beste vriend/vriendin en waarom? Nico, mijn vriendin Donia is 
perfect
Mijn go-to dance move op fuiven is? De klassieke bijtrekpas
Hoeveel keer douch jij op kamp? Altijd na vuile spelen
Welke acteur/actrice kies je om jou te spelen in een documentaire? Freya Allan (speelt prinses Cirilla 
in The Witcher
Hoeveel broodjes kun je eten op een lege maag? Eentje (woopsie kleine eter)

mailto:katrien@kljnieuwkerken.be


JuLES
Bijnaam: Rosie, Roosens
GSM: 0471 10 33 69
Studie/werk: 3e Bach Bio-ir: milieu
Email: jules@kljnieuwkerken.be

Welke rol heb jij op een piratenschip (voddeman, matroos, …) en waarom?
Die ene vrouw zo aan de voorkant van elk schip, lijkt mij nog nice
Wat is jouw favoriete water merk? Spa
Wat is de beste piraten film?  Captian Philips
2023 is voor mij het jaar van … Luc ies proberen te verslagen op een beerpongtornooi
Mijn favoriete KLJ traditie: De voetbalmatch op jongens/meisjes gescheiden

Wat zou je kopen met het goud van een rooftocht? De Schakel, dan kan ik eindelijk een basketbalveld 
bouwen
Mijn levensmotto: Als ge niet kunt verliezen kunt ge ook niet winnen
Favoriete café in Nieuwkerken? KLJ-café
Wie van de leiding koppel je aan je beste vriend/vriendin en waarom? Timmie, dan hebben de andere 
jongens ook eens kans bij de vrouwen
Mijn go-to dance move op fuiven is? De stoel op GIMME GIMME GIMME (ge kent da wel)
Hoeveel keer douch jij op kamp? 2 keer max
Welke acteur/actrice kies je om jou te spelen in een documentaire? Rik Verheye
Hoeveel broodjes kun je eten op een lege maag? Ik denk 2,5

mailto:jules@kljnieuwkerken.be


NICOLAS
Bijnaam: Nico
GSM: 0471 56 21 05
Studie/werk: Industrieel ingenieur
Email: nicolas@kljnieuwkerken.be

Welke rol heb jij op een piratenschip (voddeman, matroos, …) en waarom?
Kapitein omdat ik graag het schip bestuur
Wat is jouw favoriete water merk? Spa 
Wat is de beste piraten film?  Peter Pan
2023 is voor mij het jaar van … vrienden worden met de -16
Mijn favoriete KLJ traditie: de doop

Wat zou je kopen met het goud van een rooftocht? België
Mijn levensmotto: ge kunt nooit teveel hebben alleen te weinig
Favoriete café in Nieuwkerken? De Michel
Wie van de leiding koppel je aan je beste vriend/vriendin en waarom? Ik heb wel een goede vriendin 
voor Timmie
Mijn go-to dance move op fuiven is? Twerken
Hoeveel keer douch jij op kamp? 2 keer
Welke acteur/actrice kies je om jou te spelen in een documentaire? Keanu Reeves
Hoeveel broodjes kun je eten op een lege maag? 1 want dan is ze niet meer leeg

mailto:nicolas@kljnieuwkerken.be


+16



MARTHE
Bijnaam: /
GSM: 0472 63 10 72
Studie/werk: Bachelor Chemie op Odisee
Email: marthe@kljnieuwkerken.be

Welke rol heb jij op een piratenschip (voddeman, matroos, …) en waarom?
Papegaai zodat ik dan op mensen kan kakken
Wat is jouw favoriete water merk? Kraantjeswater
Wat is de beste piraten film?  Piet Piraat en het zwaard van zilvertand
2023 is voor mij het jaar van … eindelijk eens mijn 1e jaars vakken afronden
Mijn favoriete KLJ traditie: de doop

Wat zou je kopen met het goud van een rooftocht? Aandelen van Cara Rouge
Mijn levensmotto: Eentje is geentje
Favoriete café in Nieuwkerken? De kikker
Wie van de leiding koppel je aan je beste vriend/vriendin en waarom? De Seppe, ik denk da ene Linde H. 
wel goe is
Mijn go-to dance move op fuiven is? De ik-heb-geen-gevoel-voor-ritme voetschuifel
Hoeveel keer douch jij op kamp? 4 keer
Welke acteur/actrice kies je om jou te spelen in een documentaire? Vin Diesel
Hoeveel broodjes kun je eten op een lege maag? 9

/\ GROEPSLEIDING /\

mailto:marthe@kljnieuwkerken.be


JORE
Bijnaam: /
GSM: 0471 06 31 94
Studie/werk: Sportwetenschappen
Email: jore@kljnieuwkerken.be

Welke rol heb jij op een piratenschip (voddeman, matroos, …) en waarom?
Hoofdwerktuigkundige, prutsen aan de kanonnen van het schip is de max (ik hou van handarbeid)
Wat is jouw favoriete water merk? Soda stream
Wat is de beste piraten film?  De film waar er kapers een koelschip overnemen (ik ken de titel niet)
2023 is voor mij het jaar van … werken aan goede fysiek, quad/moto kopen.
Mijn favoriete KLJ traditie: heb ik (nog) niet

Wat zou je kopen met het goud van een rooftocht? Garage met gereedschap en mijn droomauto
Mijn levensmotto: ‘tzal nooit genoeg zijn
Favoriete café in Nieuwkerken? De Schakel
Wie van de leiding koppel je aan je beste vriend/vriendin en waarom? Vic omdat het een echte 
sfeermaker is
Mijn go-to dance move op fuiven is? Arm in de lucht en stampen 
Hoeveel keer douch jij op kamp? Geen idee
Welke acteur/actrice kies je om jou te spelen in een documentaire? Dwayne the rock Johnson
Hoeveel broodjes kun je eten op een lege maag? 4 ma mss 6

mailto:jore@kljnieuwkerken.be


JONAS
Bijnaam: Lucske
GSM: 0488 78 01 25
Studie/werk: Professionele Bachelor Bouw
Email: jonas@kljnieuwkerken.be

Welke rol heb jij op een piratenschip (voddeman, matroos, …) en waarom?
Kapitein, als hoofdleiding weet ik hoe het is om een schip te besturen
Wat is jouw favoriete water merk? Kraantjeswater van de watergroep
Wat is de beste piraten film?  Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest
2023 is voor mij het jaar van … eens wat meer op mijn koersfiets kruipen 
en proberen een koers mee te rijden
Mijn favoriete KLJ traditie: vendelen en de YODO fietstocht naar het kamp

Wat zou je kopen met het goud van een rooftocht? Een villa
Mijn levensmotto: als slapen zo belangrijk is, waarom begint school dan zo vroeg
Favoriete café in Nieuwkerken? De Michel
Wie van de leiding koppel je aan je beste vriend/vriendin en waarom? Mijne beste maat heeft al iemand
Mijn go-to dance move op fuiven is? Arm helemaal uitgestrekt en hand op en neer bewegen move
Hoeveel keer douch jij op kamp? 4 keer ongeveer, tot ik teveel stink naar mijn goesting
Welke acteur/actrice kies je om jou te spelen in een documentaire? Herman Verbruggen
Hoeveel broodjes kun je eten op een lege maag? Toen ik -12 was, had ik op kamp een eetwedstrijd 
gewonnen van Davy met 14 boterhammen tegen 12. Antwoord = wel wa dus.

/\ HOOFDLEIDING /\
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JELLE
Bijnaam: Snelle
GSM: 0484 77 71 78
Studie/werk: Master of science in de industriële wetenschappen: chemie
Email: jelle@kljnieuwkerken.be

Welke rol heb jij op een piratenschip (voddeman, matroos, …) en waarom?
Ik zou het niet weten. Ik zou sowieso al geen kaartlezer 
worden omdat ik al eens verkeerd durf te rijden
Wat is jouw favoriete water merk? Chaudfontaine
Wat is de beste piraten film?  Piet piraat en het vliegende schip
2023 is voor mij het jaar van … een geweldig +16 jaar
Mijn favoriete KLJ traditie: vendelvlag laten vallen = trakteren

Wat zou je kopen met het goud van een rooftocht? Een eigen +16 lokaal
Mijn levensmotto: Het leven is voor de snelle
Favoriete café in Nieuwkerken? Sportcafé de Mispelaer
Wie van de leiding koppel je aan je beste vriend/vriendin en waarom? Jules, hij is gewoon de ideale 
schoonzoon
Mijn go-to dance move op fuiven is? De criss-cross
Hoeveel keer douch jij op kamp? Ongeveer 4 keer
Welke acteur/actrice kies je om jou te spelen in een documentaire? Tom Cruise
Hoeveel broodjes kun je eten op een lege maag? 1,5

mailto:jelle@kljnieuwkerken.be


JOLIEN
Bijnaam: Jolle
GSM: 0497 11 45 88
Studie/werk: Ergotherapeut Vitaz
Email: jolien@kljnieuwkerken.be

Welke rol heb jij op een piratenschip (voddeman, matroos, …) en waarom?
Bewaker, ik hou alles graag in de gaten. Wie weet wat kom je in de nacht allemaal tegen als je op wacht staat
Wat is jouw favoriete water merk? Spa
Wat is de beste piraten film?  Geen idee, ik heb geen kennis over piratenfilms
2023 is voor mij het jaar van … feest, veel eten, sporten, nieuwe uitdagingen en fantastische momenten met mijn 
nieuwe klj-vrienden
Mijn favoriete KLJ traditie: Elke zondag in de zomervakantie vroeg opstaan om in het koude gras te dansen en 
te wimpelen

Wat zou je kopen met het goud van een rooftocht? Een onbewoond eiland
Mijn levensmotto: Het leven is als een frikandel, je moet het zelf speciaal maken
Favoriete café in Nieuwkerken? Is mij allemaal gelijk zolang mijn vrienden er zijn, we zorgen wel voor de sfeer
Wie van de leiding koppel je aan je beste vriend/vriendin en waarom? Iedereen, mijn vrienden zijn de beste
Mijn go-to dance move op fuiven is? In de lucht springen met de handen omhoog
Hoeveel keer douch jij op kamp? Om de 2 dagen, ik kan niet zo goed tegen vettig haar
Welke acteur/actrice kies je om jou te spelen in een documentaire? Rebel Wilson
Hoeveel broodjes kun je eten op een lege maag? Geen idee maar is wel het proberen waard

mailto:jolien@kljnieuwkerken.be


hulpleiding



ASTRID
Bijnaam: die moet nog verzonnen worden
GSM: 0479 05 06 14
Studie/werk: receptie medewerker
Email: astrid.schelfaut@hotmail.com

Welke rol heb jij op een piratenschip (voddeman, matroos, …) en waarom?
De persoon in het kraaiennest omdat ik snel dingen opmerk
Wat is jouw favoriete water merk? Spa bruis
Wat is de beste piraten film?  Piet piraat
2023 is voor mij het jaar van … zelfstandiger worden
Mijn favoriete KLJ traditie: KLJ-kamp

Wat zou je kopen met het goud van een rooftocht? Weggeven aan mensen in moeilijkheden
Mijn levensmotto: Deelnemen is belangrijker dan winnen
Favoriete café in Nieuwkerken? De Mispelaer
Wie van de leiding koppel je aan je beste vriend/vriendin en waarom? Vic omdat het nen toffe is
Mijn go-to dance move op fuiven is? Handjes in de lucht
Hoeveel keer douch jij op kamp? Elke dag
Welke acteur/actrice kies je om jou te spelen in een documentaire? Gloria Monserez
Hoeveel broodjes kun je eten op een lege maag? 1 omdat de maag dan niet meer leeg is

mailto:astrid.schelfaut@hotmail.com

