
PJZB-KRANT 

 

 
 

 
   

  

 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBER – OKTOBER 2015 

 

  



Beste PJ’ers, 

 

Op 19 september gaat het nieuwe PJ-jaar weer van start.  Na een alweer fantastisch 
kamp zijn we met de leidersploeg  weer klaar om jullie een jaar vol leuke activiteiten 
te bezorgen! 

Ook dit jaar moeten we jullie weer enkele veranderingen meedelen. Jammer genoeg 
hebben we afscheid moeten nemen van hoofdleider Christophe Eycken en leiders 
Dirk Tans en Maarten Gielen. Bij deze willen we hen nogmaals bedanken voor hun 
inzet van de voorbije jaren! Daarnaast verwelkomen we maar liefst vier nieuwe 
leiders: Yannick Baldewijns, Ruben Tans, Tom Palmans en Michiel Liesens zullen het 
team versterken. Yannick Jacobs zal overigens Christophe opvolgen als hoofdleider. 

Als we terugblikken op afgelopen zomer dan denken we meteen terug aan de 6de 
editie van de Mergelfeesten. Dankzij de vele vrijwilligers, tropische temperaturen, 
fantastische artiesten en enthousiaste bezoekers was het een schitterend feest! We 
kijken dan ook al uit naar de volgende editie die zal doorgaan op 1 en 2 juli 2016. 

Amper een week na de Mergelfeesten zijn we samen met de KLJ op kamp vertrokken. 
Dit jaar trokken we na lange tijd nog eens naar het avontuurlijke Vielsalm. Ook 
tijdens deze tien dagen waren de weergoden ons gunstig gezind, waardoor we 
optimaal konden genieten van de mooie omgeving. In het bijzonder willen we onze 
kookmoeders Jeannine, Rina en Marie-Jeanne bedanken voor hun kookkunsten en 
inzet. Zoals elk jaar was het weer super lekker!  

Verder hopen we dat we jullie dit jaar weer met zijn allen mogen verwelkomen op 
onze wekelijkse activiteiten en onze jaarlijkse evenementen. In het bijzonder 
verwelkomen we natuurlijk onze nieuwe PJZB’ers! Laten we samen ons uiterste best 
doen om er weer een fantastisch jaar van te maken.  

Om af te sluiten een praktische mededeling: ten gevolge van de prijsstijgingen de 
afgelopen jaren zijn wij genoodzaakt om de prijzen van drank en snoep aan onze 
lokalen te verhogen van €0,60 naar €0,70. Bedankt voor het begrip!  

Groetjes, 
De leiding 

 
Bezoek zeker ook eens onze website www.pjzb.be en onze Facebook-pagina PJZB 
voor foto’s van onze vele evenementen en ons jaarlijks kamp! 

 
Hoofdleider  

Yannick Jacobs 
Heukelomdorp 49 (Heukelom) 
+32 479/75.93.60 
yannickjacobs60@hotmail.com 

 



Reglement 2015-2016 

 

1. Voor de activiteiten komt men steeds samen in de PJ-lokalen in het Parochiale Jeugdcentrum – 
Kerkstraat 33 – Zichen. Naast het PJ-reglement gelden dus ook de regels van het huisreglement van 
het Jeugdcentrum in de lokalen en tijdens de activiteiten. 

2. Het is de plicht van ieder om de lokalen proper en ordelijk te houden. Na gebruik van spelmateriaal 
wordt alles opgeruimd. Schade aan materiaal wordt altijd gemeld aan de leiding. Zeker na onze 
renovatiewerken rekenen we erop dat de leden samen met de leiding zorg dragen voor de mooie 
gerenoveerde lokalen. 

3. Het is ten strengste verboden te roken tijdens zowel de binnen – als buitenactiviteiten. 

4. De meeste activiteiten vinden plaats op zaterdag van 19u30 tot 21u30, tenzij anders vermeld op het 
programma. We rekenen er op dat iedereen tijdig in de lokalen is, laatkomers belemmeren het goede 
verloop van de activiteit en kunnen bijgevolg gesanctioneerd worden door hun leiding. Indien de 
activiteiten vroeger starten of later eindigen wordt dit vermeld op het programma.  

5. De leiding blijft altijd verantwoordelijk van het begin tot het einde van de activiteit, ook als deze 
onverwacht uitloopt. We vragen aan de ouders om er rekening mee te houden dat sommige 
activiteiten onverwacht langer duren. Zij kunnen indien nodig de leiding op gsm contacteren. Niemand 
verlaat de lokalen of de groep tijdens de activiteiten zonder toestemming van de leiding.  

6. Alle leden zijn tijdens de activiteiten en de heen- en terugweg verzekerd bij de Chiro voor ongevallen. 
Mogelijke kwetsuren moeten onmiddellijk gemeld worden aan de leiding. Enkele leiders beschikken 
over een EHBO-brevet.  

7. Lid worden van de PJZB kan enkel voor jongens vanaf het zesde leerjaar en tot 16 jaar. Wie ouder is 
als 16 jaar, kan enkel lid worden als hij voordien reeds was ingeschreven. Niet-PJ-leden zijn niet lid, 
dus niet verzekerd en ook niet toegelaten op de activiteiten.  

8. De leiding zorgt tijdig voor een degelijk programma met voldoende informatie. Het programma is 
onder voorbehoud van wijzigingen. Naar aanleiding van een beperkte aanwezigheid van leden of 
leiding, slecht weeromstandigheden, onvoorziene omstandigheden,… kan het voorkomen dat een 
activiteit vervangen wordt door een andere. 

9. Van ieder die tot de PJ behoort en aanwezig is wordt verwacht dat hij aan de activiteiten meedoet 
naar best vermogen. Een belangrijke voorwaarde is zorgen voor geschikte kledij en schoeisel, 
aangepast aan de activiteit! 

10. De leiding behoudt zich het recht om sancties te treffen na herhaaldelijk en moedwillige hinder van de 
werking. Deze sanctie kan opgelegd worden tijdens de activiteit. Bij ernstige overtredingen kan de 
leiding in overleg beslissen een eerste keer over te gaan tot een schorsing van 1 tot 4 weken. Bij 
herhaling kan dit leiden tot definitieve uitsluiting uit de jeugdgroep. 

11. De groepsleider van de respectievelijke groep houdt wekelijks een aanwezigheidslijst bij. Om te 
kunnen deelnemen aan het jaarlijks kamp wordt er rekening gehouden met een regelmatige 
aanwezigheid op de wekelijkse activiteiten. Met voorrang aan diegene die het meest aanwezig waren. 
Het kamp is immers een voortzetting van de activiteiten. 

12. De meeste activiteiten die geld kosten, worden door de PJ betaald. Voor de duurdere activiteiten kan 
inschrijvingsgeld gevraagd worden. Zorg bij uitstappen altijd ervoor dat je zelf wat zakgeld meeneemt.  

13. De PJ beschikt over een drankautomaat en snoepkast, consumpties kosten 0,70 euro. Tijdens de 
activiteiten is deze bar gesloten. Achter de bar is niemand toegelaten. De bediening gebeurt door de 
barman. De geluidsinstallatie wordt enkel en alleen bediend door de leiding. 

14. GSM’s en dure voorwerpen (I-pod’s, MP3,…) horen niet thuis op de PJ. Tijdens de activiteiten worden 
deze toestellen zeker dan ook niet gebruikt. De leiding behoudt zich steeds het recht bij misbruik het 
toestel in beslag te nemen, dat wordt teruggegeven na de activiteit. De leiding draagt geen 
verantwoordelijkheid bij eventuele schade of verlies van het toestel.  

15. Bij eventuele betwistingen met betrekking tot afspraken in het reglement, behoudt de leiding zich het 
recht om de definitieve beslissingen te nemen. 



  
Hoofdleider 

 
Yannick Jacobs 

 

Groep TITO KETI ASPI 

Groepsleider Koen Theunissen 
 
 

Jeroen Moors Dennis Resseler 

Leider Bernd Vos Bernd Jans Geert Cleuren 

Leider Cédric Habex 
 

Tom Palmans Arne Vaesen 
 

Leider Ruben Tans Michiel Liesens 
 

Stijn Tomsin 

Leider Yannick Baldewijns 
 

 
 

 



     Programma Tito’s 

 
Datum   Activiteit     Uur 
 
19/09/15  Startactiviteit     19u30 – 21u30 
26/09/15  Activiteit + Opendeurdag + BBQ  15u00 – …u… 
  
03/10/15  PJ’s Book of World Records   19u30 – 21u30 
10/10/15  Red Devils Day****    19u30 – 21u30 
17/10/15  Oost West, thuis best***   19u30 – …u… 
24/10/15  Wat niet weet, niet deert…*  19u30 – 21u30 
31/10/15  Karaoke Night     19u30 – 21u30 
 
07/11/15  Griezeltocht*     19u00 – …u… 

Opmerkingen: 
- *: Oude/warme kleren! 

- **: Sportschoenen en –kledij! 

- ***: Leden worden thuisgebracht 

- ****: Verkleed je voor deze activiteit als supporter van de Rode Duivels. Activiteit 
duurt tot half 10, daarna mogelijkheid om tweede helft op de PJ te kijken. 

 

Leiding Tito’s: 
 

Groepsleider      Leider  
Koen Theunissen     Bernd Vos     
Misweg 30 (ZZB)     Kalderstraat 10 (ZZB)  
+32 471/17 92 44     +32 495/47 89 05 
koentheunissen@hotmail.com   vos_bernd@outlook.com 
 
Leider       Leider 
Cédric Habex      Ruben Tans 
Abrahamstraat 1 (ZZB)    Op de Dries 69 (ZZB)  
+32 497/38 93 98     +32 486/46 76 81 
cedric_habex@hotmail.com    ruben.tans@hotmail.com 
 
Leider 
Yannick Baldewijns 
Kerkstraat 88 (ZZB) 
+32 468/11 73 63 
yannickbaldewijns@gmail.com 



     Programma Keti’s 
 

Datum   Activiteit     Uur 
 
19/09/15  Startactiviteit     19u30 – 21u30 
26/09/15  Activiteit + Opendeurdag + BBQ  15u00 – …u… 
  
03/10/15  Mountainbiken (licht meenemen) 19u30 – 21u30 
10/10/15  Red Devils Day****    19u30 – 21u30 
17/10/15  Balspelen**     19u30 – …u… 
24/10/15  Lasershooten***    19u30 – 21u30 
31/10/15  Jackass*      19u30 – 21u30 
 
07/11/15  Griezeltocht*     19u00 – …u… 

Opmerkingen: 
- *: Oude/warme kleren! 

- **: Sportschoenen en –kledij! 

- ***: Leden worden thuisgebracht 

- ****: Verkleed je voor deze activiteit als supporter van de Rode Duivels. Activiteit 
duurt tot half 10, daarna mogelijkheid om tweede helft op de PJ te kijken. 

 
 

Leiding Keti’s: 
 
Groepsleider     Leider 
Jeroen Moors     Tom Palmans 
Op de Dries 82 (ZZB)    Bolderstraat 21b (ZZB)  
+32 478/76 18 83    +32 479/78 17 83   
jeroenmoors31193@gmail.com    tompalmans@hotmail.com                  
 
Leider      Leider                                         
Michiel Liesens    Bernd Jans  
Op de Dries 65 (ZZB)    Mgr. Trudojansstraat 19 (ZZB) 
+32 477/45 81 39    +32 479/36 62 87 
michiel.liesens@hotmail.com  berndjans@hotmail.com   

 

 
 

 



Programma Aspi’s 
 

Datum   Activiteit     Uur 
 
19/09/15  Startactiviteit     19u30 – 21u30 
26/09/15  Activiteit + Opendeurdag + BBQ  15u00 – …u… 
  
03/10/15  ABFF’jes 2.0     19u30 – 21u30 
10/10/15  Red Devils Day****    19u30 – 21u30 
17/10/15  Stoere Keuken Nooit Meer Twerke.. 19u30 – …u… 
24/10/15  Voorbereiding Griezeltocht   19u30 – 21u30 
31/10/15  DROPPING XXL     19u30 – 21u30 
 
07/11/15  Griezeltocht*     19u00 – …u… 

Opmerkingen: 
- *: Oude/warme kleren! 

- **: Sportschoenen en –kledij! 

- ***: Leden worden thuisgebracht 

- ****: Verkleed je voor deze activiteit als supporter van de Rode Duivels. Activiteit 
duurt tot half 10, daarna mogelijkheid om tweede helft op de PJ te kijken. 

 

Leiding Aspi’s: 
 
Groepsleider     Leider 
Dennis Resseler    Geert Cleuren 
Kerkstraat 86 (ZZB)    Klein veldstraat 5 (ZZB) 
+32 494/92 43 86    +32 497/14 88 71 
dennisresseler@hotmail.com  geertcleuren@hotmail.com  
 
Leider      Leider 
Stijn Tomsin        Arne Vaesen 
Op de Dries 59 (ZZB)         Op de Dries 61 (ZZB) 
+32 499/46 93 40    +32 496/33 20 71 
stijntomsin@hotmail.com    arne_vaesen@hotmail.com  

 
 
 

 



Vrijdag 07/11/2015: Griezeltocht 

De jaarlijkse griezeltocht zal dit jaar doorgaan op zaterdag 7 november. Naar gewoonte 
zorgen de oudste leden van de PJ, de ASPI’s, voor heel wat griezel en spektakel. Deze 
activiteit zal samen met de meisjes van de KLJ doorgaan. Wij zijn benieuwd wie er het 
hardste zal gillen… We starten om 19u aan het Jeugdcentrum. Gelieve er rekening mee te 
houden dat het eind-uur voor deze activiteit moeilijk te bepalen is.  

Zaterdag 26/12/2015: Bierdag  

Uiteraard richten wij ook dit jaar weer onze gezellige Bierdag in. Deze zal plaatsvinden op 
zaterdag 26 december. U kan er komen proeven -en genieten van zo’n 30-tal Belgische en 
buitenlandse biersoorten. 
 
Dit allemaal zal doorgaan in onze feestzaal (en tent!) waar u in een gezellige kerstsfeer een 
leuke babbel kan slaan met familie, vrienden en kennissen… 

 
We hopen alvast op uw talrijke opkomst om 
er weer een fantastische avond van te maken 
ter voordele van onze jeugdvereniging!  
 
 
 

 

Zaterdag 26/03/2016: 40 jaar PJZB 

Last but not least willen wij alvast een hele poos vooruitblikken. In 2016 zal onze 
jeugdvereniging PJZB namelijk 40 jaar bestaan. Dit zullen wij niet onopgemerkt voorbij laten 
gaan. Stip zaterdag 26 maart alvast aan in uw agenda, want op die dag nodigen wij u uit om 
het 40-jarig bestaan samen met ons te vieren. Het belooft een geweldige show te worden, 
meer verklappen we voorlopig niet! Daags nadien vindt trouwens onze Easter Party plaats.  

Feestzaal Parochiaal Jeugdcentrum 
 
We stellen onze feestzaal in het Parochiaal Jeugdcentrum ter beschikking voor uw 
privéfeesten, communies, babyborrels, vergaderingen, … . Voor foto’s en informatie over 
onze prachtige feestzaal, die pas gerenoveerd is, kan u terecht op onze website www.pjzb.be 
 
Voor reservaties of nood aan informatie kan u terecht bij onze zaalverantwoordelijken: 
 
Dennis Resseler      Bernd Jans     
+32 494/92 43 86      +32 479/36 62 87           
Kerkstraat 86 Zichen       Mgr. Trudojansstraat 19 Zussen 
dennisresseler@hotmail.com    berndjans@hotmail.com  


