
Dit infoboekje is voor ___________________________________________________________ 
 

KLJ Wambeek is er weer! 

 

INFOBOEKJE 

 

 

Ontdek snel alle veranderingen in dit 

infoboekje! 
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Inleiding 
 

De leiding is helemaal klaar om het negende werkjaar in te springen met hun leden. 

In dit boekje vind je enkele sfeerbeelden en memorabele momenten van het kamp, 

informatie over de dagelijkse werking van de KLJ en de inschrijvingsprocedure. 

De lieve leden die elke keer naar de KLJ kwamen, weten al aan wat ze zich mogen 

verwachten. 

Nieuwe leden zijn ook steeds welkom om een aangename namiddag te beleven. Ken je 

iemand die zich verveelt op zondag en die graag plezier maakt? Breng hem of haar mee naar 

de KLJ! Nieuwe leden en hun ouders kunnen terecht op pagina 6 voor een uitleg over onze 

werking. 

Op zondag 4 september vliegt de leiding er weer helemaal in! 

We verwachten onze trouwe KLJ’ers aan de basisschool De Kiem in Wambeek. 
 

Voor de aankoop van uniformen, inschrijvingen en meer informatie kan je bij de leiding 

terecht NA de startdag tijdens ons KLJ CAFÉ. 

 

Vergeet jullie sjaaltje niet! 
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Kamp  
Voor we beginnen aan een nieuw jaar, willen we het kamp eerst volledig afsluiten. 

Hieronder blikken we snel even terug naar ons kerstkamp in Sint-Niklaas: 
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Kamp 2017 

Het kamp van 2017 zal doorgaan van 10 tot 20 juli. We hopen dat jullie er opnieuw allemaal bij 

kunnen zijn. 
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Algemene werking  
 

Er verandert niet zoveel aan de basiswerking van KLJ Wambeek. Er zijn zoals elk jaar nog 

steeds namiddagen vol spelletjes en plezier. Maar natuurlijk zijn er nog enkele praktische 

zaken die wij eens willen herhalen zodat iedereen weet hoe we te werk gaan.   

Op onze site staat veel informatie. Zoals altijd kan je op de site de kalender 

terugvinden. Wekelijks wordt deze per groep aangepast. Neem snel een kijkje op 

www.kljwambeek.be.  

Elke zondag is het een KLJ-namiddag, behalve de eerste zondag van de maand. Dit is 

om onze oudste leden en leiding de kans te bieden om bij te benen met hun 

schoolwerk.  

Alle foto’s die genomen worden, kan je terugvinden op onze 

facebook-pagina. Hier worden ook de belangrijkste berichten 

weergegeven. Word dus snel fan van KLJ Wambeek!  

Onze leden krijgen zoals altijd een vieruurtje op de KLJ. Dit is een koekje en een 

drankje naar keuze. Wij vragen hiervoor € 1, dit wordt opgehaald aan de start van de 

activiteit. Voor speciale activiteiten zoals schaatsen, zwemmen, ... kan € 2 of € 3 

aangerekend worden. Kijk dus altijd goed naar de extra informatie op onze 

site! 

 

Ons uniform bestaat uit het sjaaltje, € 5. Dit is verplicht aan te kopen bij de 

inschrijving. De leiding raadt ook aan om een pull (€ 15) en T-shirt (€ 5) te 

kopen voor de herkenbaarheid. Aan alle leden die al een pull hebben, zorg 

ervoor dat jouw naam in je pull staat!  

Op zondag zien we de kinderen graag in kledij dat tegen een stootje kan en dus vuil 

mag worden. 

 

Dit jaar is Hanne de hoofdleidster, hieronder vind je haar contactgegevens.  

 

Hanne Biesemans 

04 70 04 82 42 

biesemans07@gmail.com 

 

Als je nog andere vragen hebt, kan je ons altijd contacteren via kljwambeek@hotmail.com. 

De binnengekomen mailtjes worden dagelijks gelezen en zo snel mogelijk beantwoord. 

  

http://www.kljwambeek.be/
mailto:Hannemieke1997@hotmail.com
mailto:kljwambeek@hotmail.com
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Groepsindeling 
 

De grootste verandering dit jaar is onze leeftijdsverdeling! Vanaf werkjaar 2016-2017 zal ook het 

middelbaar opgesplitst worden in 2 groepen, we krijgen er dus een vijfde groep bij. Alle informatie 

vind je hieronder: 

De Kappa’s  

De Kappa’s zijn onze jongste leden. Ze zijn zeer speels en 

nieuwsgierig!  

Alle kindjes die geboren zijn in 2009 of 2010 of kortweg kindjes 

uit het eerste en tweede leerjaar.  

Deze leden zullen maar 7 dagen meegaan op kamp. 

Wie zal hun leiding zijn? Dat verklappen we nog niet!  

De Delta’s  

De Delta’s zijn een enthousiaste bende! Ze spelen graag kiekeboe 

en kunnen uren vertellen over hun avonturen.  

Delta’s zijn geboren in 2007 of 2008 en zitten in het derde of 

vierde leerjaar.  

Deze leden acht de leiding stoer genoeg om al 10 dagen mee te 

gaan op kamp!  

Maar wie zal hun leiding worden? Wees aanwezig op de startdag 

en kom het te weten! 

De Bèta’s 

De Bèta’s zijn echt stoere binken en toffe grieten! Ze spelen graag 

competitiespelletjes en kunnen het zich niet laten om de leiding beet 

te nemen! 

Bèta’s zijn geboren in 2005 of 2006 en zitten in het vijfde en zesde 

leerjaar.  

Ook de Bèta’s gaan 10 dagen mee op kamp!  

Deze leden krijgen al een tip voor hun leiding: ze zijn met twee!  
 

 

 

 

 

 

 

 

De Alfa’s 
De Alfa’s is een  groep die volzit met vurige tieners!  

Alfa’s zijn geboren in 2003 of 2004 en alle leden zitten in het 

eerste en tweede middelbaar. 

De Alfa’s proberen altijd te weten te komen wie hun leiding zal 

zijn, maar ook zij zullen nog even moeten wachten tot de 

startdag.  
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De Omega's 

WIE? De Omega's zijn bijna gepensioneerde leden. De speelsheid is er al 

lang af, maar het enthousiasme is nog duidelijk te zien! Deze tieners uit 

het derde en vierde middelbaar zijn geboren in 2001 of 2002.  

WAT? In een Omega-groep zijn de activiteiten bedoeld voor oudere 
leden. De activiteiten zullen vaak ’s avonds doorgaan. Dit kan gaan van 
filmmarathon naar gezelschapsspelletjesavond tot bowling. Ook een 
gewone KLJ-namiddag zal op het programma staan.  
WANNEER? Omdat deze groep zo klein is, zal er enkel een activiteit 
voorzien worden op de tweede én de laatste zondag van de maand. Eventuele speciale dagen (bv 
een vrijdagavond) worden via de facebookpagina en site op tijd meegedeeld. 
LEIDING? Maandelijks worden 2 personen uit de leidingsploeg aangesteld om activiteiten te 

voorzien. Door deze variatie zal het nooit saai worden! 

PRIJS? Naast het inschrijvingsgeld en het vieruurtje, kan soms iets meer worden aangerekend bij 

speciale gelegenheden. Bekijk hiervoor altijd de site alvorens te vertrekken naar de KLJ! 

KAMP? Het kamp zullen de Omega's doorbrengen als hulpleiding. 

 

  

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkpvTx5J_OAhWCvhQKHaAhB0gQjRwIBw&url=https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%A9&bvm=bv.128617741,d.d24&psig=AFQjCNGi_nMZHoy-DJOlMSEcEW97O3mQyQ&ust=1470126156609597
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Leiding 
 

Hieronder vinden jullie een voorstelling van de leiding voor dit jaar. Vergeet niet dat er steeds leiding 

kan bijkomen! Als dit zo is, dan leer je hen zeker kennen op onze superfantastische zondagen. 

  

  

   

 

 

 

Dylan De Greef 

Tweede jaar leiding 

 

Gewestraadslid 

Materiaalmeester 

Sarah Van Speybroeck 

Tweede jaar leiding 

 

Gewestraadslid 

Sfeerverantwoordelijke 

Laura Gettemans 

Eerste jaar leiding 

 

Vliegende leiding 

EHBO-verantwoordelijke 
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Nele Tordeur 

Tweede jaar leiding 

 

Sfeerverantwoordelijke 

Vervangend gewestraadslid 

Jonathan Willems 

Achtste jaar leiding 

 

Vliegende leiding 

 

Lisa Nyarko 

Tweede jaar leiding 

 

Jeugdraadslid 
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Hanne Biesemans 

Vierde jaar leiding 

 

Hoofdleiding 

Subsidieverantwoordelijke 

Marloes Dhondt 

Vierde jaar leiding 

 

Secretaris  

Marthe Tordeur 

Tweede jaar leiding 

 

Foods & drinks 

Jeugdraadslid 
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Matthias Michiels 

Tweede jaar leiding 

 

PR-verantwoordelijke  

Mailverantwoordelijke 

Kassier 

Celien Biesemans 

Eerste jaar leiding 

 

EHBO-verantwoordelijke 

Nienke Wauters 

Eerste jaar leiding 

 

Materiaalmeester 
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We nemen afscheid van… 
Selien, Sarah, Jolien, Linde 

        
 

      

DANKJEWEL 

Voor de inzet, 

jullie waren geweldig! 

We zullen jullie missen. 
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Data 
 

Hieronder vind je alle speciale data voor dit jaar. Maar houd zeker de site in het oog, want er kan 

altijd iets wijzigen.  

 

September Startdag: zondag 04/09/2016  
Carwash: zaterdag 24/09/2016 
Uitzonderlijk geen klj: zondag 25/09/2016 
 

Oktober Schaatsen: zondag 16/10/2016 
Halloween: vrijdag 28/10/2016 

November  

December Sinterklaas: vrijdag 02/12/2016  
 

Januari  Film: vrijdag 13/01/2017 
Zwemmen: zondag 22/01/2017 
 

Februari Eetfestijn: vrijdag-zaterdag 24-25/02/2017 
Uitzonderlijk geen klj: zondag 26/02/2017 
 

Maart Familiedag: zondag 12/03/2017 
 

April Paasactiviteit: zondag 16/04/2017 
Infoavond kamp: zondag 30/04/2017 
 

Mei  Uitstap zee: zaterdag 13/05/2017  
 

Juni  Geen activiteiten  
 

Juli  Kamp: 10 tot 20 juli 2017 
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Inschrijving 
Dit jaar worden alle inschrijvingen geregeld via overschrijving. Zo heeft de leiding een 

duidelijk bewijs van betaling en zit onze kassier niet met al het geld.  

Je stort het lidgeld op onze rekening en print een bewijs van betaling af. Bij dit boekje vindt 

u het inschrijvingsformulier* voor uw kind(eren). Gelieve dit volledig in te vullen en samen 

met het bewijs van betaling af te geven aan de leiding op de startdag of een andere KLJ-dag. 

Vergeet zeker de medische fiche* niet! 

Het lidgeld: 

De prijs voor je oudste of enige kind is € 25. (=A-lid) 

Voor het tweede ingeschreven kind op hetzelfde adres betaal je € 15. (=B-lid) 

Vanaf het derde kind betaal je €10. (=C-lid) 

Dus als je drie kinderen hebt die naar de KLJ komen, betaal je € 25 + € 15 + € 10 = € 50. 

Voor de inschrijving zelf: 

De inschrijving van uw kind is pas bevestigd zodra u het bedrag overschrijft op het 

rekeningnummer BE02 7340 2387 4840 met de melding:  

Voor 1 lid: KLJ INSCHRIJVING NAAM VOORNAAM 

Voor families: KLJ INSCHRIJVING NAAM VOORNAAM, VOORNAAM, … 

Opgelet! Uw kind is niet verzekerd als het niet ingeschreven is. 

Breng uw bewijs van betaling, inschrijvingsformulier en medische fiche mee naar de 

startdag. U kan na de KLJ de inschrijving verder afhandelen bij Marloes of de hoofdleiding.  

KLJ Wambeek is een KLJ voor iedereen en wij willen onze activiteiten voor iedereen 

toegankelijk houden. Wil u het inschrijvingsgeld en de aankoop van het uniform in schijven 

betalen? Dan kan u terecht bij Matthias.  

Net zoals vorig jaar is er na de startdag ons KLJ CAFÉ. U kan hier rustig genieten van een 

drankje met de kids. Zo heeft u en de leiding meer tijd om de inschrijving te verwerken en 

kan u een nieuw uniform kopen voor uw kind. Bij de aankoop van een uniform is cash 

betalen wel mogelijk.  

We doen de inschrijvingen en aankopen dus NA de KLJ-dag en niet ervoor. 

We hopen natuurlijk op goed weer voor ons KLJ CAFÉ! 

 

* U kan een extra inschrijvingsformulier en medische fiche vinden op onze site.  
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Belangrijke documenten 
 

Inschrijvingsformulier 

Hebt u nog een inschrijvingsformulier nodig? Dan kan u een leeg inschrijvingsformulier 

vinden op onze site. 

 

Medische fiche 

De medische fiche heeft de leiding nodig, gelieve deze voor elk van uw kinderen individueel 

in te vullen. Je kan ook de medische fiches afdrukken op onze website. 

Gelieve deze fiche volledig in te vullen voor elk kind en zo snel mogelijk te bezorgen aan de 

leiding. 

CM Fit&Fun 

Indien u lid bent van de CM, dan hebt u recht op de terugbetaling van het lidgeld. Bent u 

aangesloten bij een andere mutualiteit, dient u de documenten te vragen in uw lokaal 

kantoor. 

U geeft dit formulier af aan ons en wij zullen dit voor u verder invullen. 

Fiscaal attest 

Als uw kind mee is geweest op kamp, dan is dit fiscaal aftrekbaar. Een jeugdkamp kan je voor 

kinderen onder de 12 jaar inbrengen als vermindering op belastbaar inkomen. Hiervoor 

moeten jullie beschikken over een bewijs van deelname. Voor meer informatie kan je terecht 

op www.klj.be. 

Alle leden onder de 12 jaar hebben dit attest gekregen. Dit zat bij in de enveloppe met de 

identiteitskaart of SIS-kaart. Indien er toch iets zou misgelopen zijn en je dit attest niet zou 

gekregen hebben, kan je dit melden aan Hanne. 

  

http://www.klj.be/
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Spelletjes  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Breng de 

KLJ-er naar 

zijn sjaaltje. 

Los de 

woordzoeker 

op. 
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Inschrijvingsformulier KLJ Wambeek 

VOORNAAM: ________________________________________________________________ 

NAAM: _____________________________________________________________________ 

GESLACHT:  ⃝ Jongen   ⃝ Meisje 

GEBOORTEDATUM: ____________________ GEBOORTEPLAATS: ______________________ 

ADRES: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

GSM MAMA: ___________________________________ 

E-MAIL MAMA: ______________________________________________________________ 

 

GSM PAPA: ___________________________________ 

E-MAIL PAPA: ________________________________________________________________ 

 

GSM LID (optioneel): ____________________________ 

E-MAIL LID (optioneel): ________________________________________________________ 

 

NAAM SCHOOL: ______________________________________________________________ 

LEERJAAR: __________________________________________________________________ 

IN TE VULLEN DOOR DE LEIDING: 

SOORT LID: ⃝ A-lid  ⃝ B-lid ⃝ C-lid 

GROEP: ⃝ Kappa’s  ⃝ Delta’s ⃝ Bèta’s  ⃝ Alfa’s ⃝ Omega's  ⃝ Leiding  

LIDGELD: € __________  ⃝ Bewijs betaling ontvangen 

OPMERKINGEN DOOR LEIDING OF OUDER(S): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

NAGELEZEN EN GOEDGEKEURD DOOR OUDER(S): 

Naam + handtekening ouder(s):  

_____________________________   __________________________________ 

 

 

 

DATUM INSCHRIJVING: ____/____/___ 
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