
 

  

 PJZB-KRANT 
PJ-jaar 2014-2015  april - mei - juni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Voorwoord 
 

Beste PJ’ers 

 

Afgelopen trimester hebben we niet stilgezeten. We kunnen 

namelijk terugblikken op een supergezellige eetavond die we samen 

met de meisjes van de KLJ organiseerden, een succesvolle 

zwerfvuilactie en een meer dan geslaagde Easter Party. Met bijna 

800 aanwezigen mogen we gerust het woordje topeditie in de mond 

nemen. Alle PJ’ers hebben hun steentje bijgedragen om deze goede 

resultaten te bekomen. Laten we hier dan ook motivatie uit putten!  

 

Met de Mergelfeesten (vrijdag 3 en zaterdag 4 juli) en ons jaarlijks 

kamp in het vooruitzicht komen er immers nog leuke maar zeker ook 

drukke maanden aan.  

 

Door de vele evenementen zijn er dit trimester minder activiteiten 

dan normaal geweest, maar vanaf de paasvakantie vliegen we er weer 

elke zaterdagavond in. Achteraan vind je het programma! 

 

Doe je uiterste best om zoveel mogelijk aanwezig te zijn op 

zaterdagavond. De kampplaats in Vielsalm heeft maar een beperkt 

aantal plaatsen. Jammer genoeg zullen dus niet alle leden mee op 

kamp kunnen. Je aanwezigheid zal bepalen of je al dan niet mee kan!  

 

Graag verwijzen we naar onze website voor meer info: www.pjzb.be 

 

Groetjes  

De leiding! 

 

Hoofdleider  

Christophe Eycken 

Op de Dries 70 

3770 Riemst 

+32 472/56 23 71 

christophe_eycken@hotmail.com 



Kamp 2015 in Vielsalm 
 

Na een fantastisch kamp in 2014 in het avonturistische Wirtzfeld gaan we dit jaar opnieuw richting de 

Ardennen. Samen met de meisjes van de KLJ trekken we na lange tijd nog eens naar Vielsalm in de 

provincie Luxemburg. Het is al van 2006 geleden dat we nog eens op kamp zijn geweest in deze 

prachtige omgeving met bossen, wateren en rivieren. Om een idee te krijgen, vind je de foto’s van de 

kampen in Vielsalm in 2001, 2003 en 2006 op de website. Onze verblijfplaats Fort Doyards biedt met 

haar sporthal, vijver en goede accommodatie heel wat voordelen, maar er is één nadeel…  

 

De verblijfplaats heeft namelijk een beperkt aantal slaapplaatsen en door het grote ledenaantal dit jaar 

zullen sommige jongens jammer genoeg niet mee op kamp kunnen. In de toekomst proberen we dit 

probleem te verhelpen door grotere kampplaatsen te zoeken. Zoals jullie weten houden wij nauwkeurig 

bij hoe vaak jullie door het jaar aanwezig zijn geweest op de activiteiten. De jongens die het meest 

aanwezig waren, krijgen namelijk voorrang voor het kamp in Vielsalm.   

 

Het kamp zal doorgaan van vrijdag 10 juli tot en met maandag 20 juli.  

 

Dit jaar zal er om praktische redenen geen bezoekdag plaatsvinden op kamp.  

 

INSCHRIJVING KAMP 2015 VIELSALM 

Door het beperkte aantal plaatsen zal de inschrijving dit jaar anders verlopen. De leden die 

het meest aanwezig waren zullen eind april een brief ontvangen waarmee zij zich kunnen 

inschrijven voor kamp 2015 in Vielsalm. Zij dienen zich dan voor de in brief vermelde datum 

in te schrijven of af te melden. Leden die minder aanwezig waren en toch mee op kamp willen, 

krijgen vervolgens hun kans om zich in te schrijven. Zij zullen dus in een eventuele tweede of 

derde ronde een brief ontvangen. Snel inschrijven na briefontvangst is de boodschap! 

 

 

Als de inschrijvingen afgerond zijn, starten we eind mei met de gezamenlijke kampvoorbereiding: 

regelmatig komen de groepjes van leden en leiding samen om een uitdagend kampprogramma in elkaar te 

steken, afspraken te maken en de activiteiten voor te bereiden.  

 

Zoals elk jaar zal een ervaren leidingploeg met steun van proost Paul Olaerts en een geweldige kookploeg 

het kamp weer in goede banen leiden. Samen met onze toffe leden gaan we ook dit jaar weer voor 10 

dagen sport – en spelplezier! Wie de foto’s van de voorbije kampen nog eens wil zien, kan daarvoor 

terecht op Facebook of onze website: www.pjzb.be 

 

Verdere informatie volgt eind mei voor alle kampdeelnemers. Begin juni ontvang je dan de kampkrant 

met alle informatie over het kamp: programma, bagage, menu, afspraken, reglement. Mocht je nu reeds 

vragen hebben, stel ze dan gerust aan de leiding. 

 

Namens de leiding die ernaar uitkijkt om 11 dagen met jullie erop uit te trekken 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Christophe Eycken, kamphoofdleider  

 



Programma Tito’s  
 

Datum   Activiteit     Uur 
 

11/04/’15  PJZB’s Got Talent 2015   19u30 – 21u30 

18/04/’15  Fata Morgana    19u30 – 21u30 

25/04/’15  Aspi’s worden leider   19u30 – 21u30 

 

02/05/’15  Lasershooten**    19u30 – 21u30 

09/05/’15  Survival*     19u30 – 21u30 

16/05/’15  Biker Boys (fiets meenemen!)  19u30 – 21u30 

23/05/’15  PJ GESLOTEN  

30/05/’15  Panna Kingz***     19u30 – 21u30 

 

06/06/’15  Finale Champions League   19u30 – 21u30 

13/06/’15  American Sports***   19u30 – 21u30 

20/06/’15  Eindspel      19u30 – 21u30 

27/06/’15  PJ GESLOTEN 

 

03/07/’15   MERGELFEESTEN   21u00 – 04u00 

04/07/’15   MERGELFEESTEN   21u00 – 04u00 

 

Opmerkingen: 

*: Oude/warme kleren! 

**: Leden worden thuisgebracht 

***: Sportschoen en -kledij 
 

Leiding Tito’s: 
 

Groepsleider      Leider 

Arne Vaesen      Bernd Vos 

Op de Dries 61 (ZZB)    Kalderstraat 10 (ZZB) 

+32 496/33 20 71     +32 495/47 89 05 

arne_vaesen@hotmail.com    vos_bernd@outlook.com 

 

Leider      Leider 

Cédric Habex     Koen Theunissen 

Abrahamstraat 1 (ZZB)    Misweg 30 (ZZB) 

+32 497/38 93 98     +32 471/17 92 44 

cedric_habex@hotmail.com   theunissenkoen@hotmail.com 

 

  



Programma Keti’s  
 

Datum   Activiteit     Uur 
 

11/04/’15  Sterkste Keti***    19u30 – 21u30 

18/04/’15  Dropping     19u30 – 21u30 

25/04/’15  Aspi’s worden leider   19u30 – 21u30 

 

02/05/’15  Chille avondwandeling   19u30 – 21u30 

09/05/’15  FIFA Street***    19u30 – 21u30 

16/05/’15  Jackass 0.5*    19u30 – 21u30 

23/05/’15  PJ GESLOTEN  

30/05/’15  Foute Vrienden: Hasselt edition  19u30 – 21u30 

 

06/06/’15  Finale Champions League   19u30 – 21u30 

13/06/’15  American Sports***   19u30 – 21u30 

20/06/’15  Where the trail ends (mountainbike!) 19u30 – 21u30 

27/06/’15  PJ GESLOTEN 

 

03/07/’15   MERGELFEESTEN   21u00 – 04u00 

04/07/’15   MERGELFEESTEN   21u00 – 04u00 

 

Opmerkingen: 

*: oude/warme kleren! 

**: leden worden thuisgebracht 

***: sportschoenen en -kledij 

 

Leiding Keti’s: 

 
Groepsleider      Leider  

Jeroen Moors     Stijn Tomsin  

Op den Dries 82 (ZZB)    Op de Dries 59 (ZZB)  

+32 478/76 18 83     +32 499/46 93 40  

jeroen-moors311@hotmail.com   stijntomsin@hotmail.com  

 

Leider      Leider  

Geert Cleuren     Bernd Jans  

Klein veldstraat 5 (ZZB)    Mgr. Trudojansstraat 19 (ZZB)  

+32 497/14 88 71     +32 479/36 62 87  

geertcleuren@hotmail.com    berndjans@hotmail.com 

 



Programma Aspi’s  
 

Datum   Activiteit     Uur 
 

11/04/’15   Foute Vrienden 2.0  19u30 – 21u30              

18/04/’15   Culturele verrijkingsavond 19u30 – 21u30 

25/04/’15   Aspi’s worden leider  19u30 – 21u30 

 

02/05/’15   Mountainbike***   19u30 – 21u30 

09/05/’15   Balspelen**    19u30 – 21u30 

16/05/’15   Survival*    19u30 – 21u30 

23/05/’15   PJ GESLOTEN    

29/05/’15   Fifa street @Wonck**  19u30 – 21u30 

 

06/06/’15   Finale Champions League  19u30 – 21u30 

13/06/’15   Fietstocht***   19u30 – 21u30 

20/06/’15   Honkbal**    19u30 – 21u30 

27/06/’15   PJ GESLOTEN     

  

03/07/’15   MERGELFEESTEN   21u00 – 04u00 

04/07/’15   MERGELFEESTEN   21u00 – 04u00 

 

Opmerkingen: 

*: oude/warme kleren! 

**: leden worden thuisgebracht 

***: sportschoenen en –kledij 

 

Leiding Aspi’s: 
 
Groeplsleider     Leider 

Dennis Resseler     Yannick Jacobs 

Kerkstraat 86 (ZZB)    Heukelomdorp 49 (HEUKELOM) 

+32 494/92 43 86     +32 479/75 93 60 

dennisresseler@hotmail.com   yannickjacobs60@hotmail.com 

 

Leider      Leider 

Maarten Gielen     Dirk Tans 

Gielenstraat 43 (ZZB)    Visésteenweg 212A (ZZB) 

+32 494/70 17 15     +32 473/22 90 30 

maarten_gielen@hotmail.com   tanske69@hotmail.com 


