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WELKOM 

 

Na een spetterend kamp maakt de leiding zich klaar voor alweer een nieuw KLJ-jaar vol 

plezier, fun en leuke activiteiten. 

In dit boekje vinden jullie alle informatie terug over de leiding, de oud-leiding en de groepen 

voor dit nieuwe KLJ-jaar. 

Zoals steeds zullen de KLJ-activiteiten elke zondag plaatsvinden van 14u tot 17u, behalve de 

eerste zondag van de maand. Naar goede gewoonte spreken we ook dit jaar steeds weer af 

op de speelplaats van GBS De Kiem, Langestraat 4. 

Onze startdag zal dit jaar plaatsvinden op  

ZONDAG 8 SEPTEMBER VAN 14u TOT 17u. 

We verwachten dat alle leden trouw op post staan om te ontdekken wie hun nieuwe leiding 

wordt voor alweer een nieuw KLJ-jaar. Ook nieuwe leden zijn van harte welkom om een 

aangename namiddag te beleven! 

  



DE GROEPSINDELING 

 

Groep 1: De Chipper’n 

  De jongste groep van KLJ Wambeek mag zich de Chipper’n noemen. De 

   Wambeekse kuikentjes zijn jongens en meisjes uit het 1ste tot en met het 3de 

   leerjaar. Maar laat je niet misleiden door hun donzige bijnaam! Deze stoere 

   jongens en meisjes zijn actief en mondig en maken maar al te graag Wambeek 

   onveilig! 

Groep 2: De Jetzen 

  Groep 2 van KLJ Wambeek kreeg de bijnaam “de Jetzen” mee, wat Wammeks 

   is voor “de egels”. Deze groep bestaat uit jongens en meisjes van het 4de tot en 

   met het 6de leerjaar. Nu denk je waarschijnlijk: “Hoe kunnen egels nu tof, cool, 

   grappig, knap, slim, avontuurlijk, sterk,… kortom super zijn?”. Kom zondag 

   maar eens langs en wij bewijzen het voor jou!   

Groep 3: De Kadejen 

  Maak kennis met de derde groep van KLJ Wambeek: De Kadejen. Deze groep 

   bestaat uit jongens en meisjes van het 1ste en het 2de middelbaar. Samen 

   zetten ze Wambeek elke zondag op z’n kop. Deze wildebrassen hebben van 

   niets of niemand schrik en dat zullen we geweten hebben!   

Groep 4: De Peepjielen 

  Maak kennis met de oudste groep van KLJ Wambeek. In deze groep 

   verwelkomen we jongens en meisjes vanaf het 3de middelbaar. De 

   Peepjielen is Wammeks voor “de vlinders”, maar ook hier kan de naam 

   misleidend zijn. Deze oudste groep is niet zo rustig als de naam doet 

   uitschijnen, integendeel! Elke zondag slagen zij er in om Wambeek volledig op 

   zijn kop te zetten!  



JULLIE ALLERLIEFSTE LEIDING 

Hieronder vinden jullie een voorstelling van de leiding voor dit KLJ-jaar. Vergeet niet 

dat er steeds leiding kan bijkomen. Als dit zo is, dan zal je hen zeker leren kennen op 

onze leuke zondagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Linde Staljanssens 

28 november 1994 

 

Linde zorgde vorig jaar als 

nieuweling met veel liefde voor 

haar Jetzen. 

Welke groep zal dit jaar haar hartje 

veroveren? 

Karen Van Opdenbosch 

17 januari 1990 

 

Karen was vorig jaar met veel 

plezier leidster van de Jetzen. Welke 

groep zal ze dit jaar entertainen? 

Jonathan Willems 

15 april 1987 

 

Jonathan amuseerde zich vorig jaar 

te pletter met groep 3. 

Met welke groep zal hij dit jaar 

plezier maken? 



  

Selien Leroy 

18 augustus 1994 

 

Selien heeft er net een geweldig 

jaar met groep 4 opzitten. 

Welke groep zal het dit jaar 

worden? 

Jolien Van Opdenbosch 

10 oktober 1992 

 

Jolien nam voor een tweede keer de 

Chipper’n voor haar rekening. Voor 

welke groep zal ze dit jaar kiezen? 

Jonas Van Lijsebeth 

4 maart 1990 

 

Jonas stond zijn eerste jaar leiding 

bij de Kadejen. Zal hij dit nog een 

jaartje doen of is het tijd voor iets 

nieuws? 



CONTACTGEGEVENS HOOFDLEIDING: 

 Karen Van Opdenbosch 

Gsm: 0485/14.57.12 

e-mail: karen.van.opdenbosch@gmail.com 

 Selien Leroy 

Gsm: 0473/61.00.14 

e-mail: selienleroy@hotmail.com 

 

Zoals je ziet zijn we met niet heel veel leiding dit werkjaar. Indien jij iemand kent die graag 

leiding wil worden, aarzel dan niet om ons te contacteren via ons mailadres 

kljwambeek@hotmail.com of via één van de hoofdleidsters! 

Nieuwe leiding zijn steeds welkom en alvorens definitief te beslissen om deel uit te maken 

van onze leidingsploeg, kunnen zij gerust eerst eens een namiddagje komen proberen. 
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EEN AFSCHEIDSWOORDJE… 

Met een lach en een traan nemen we dit jaar afscheid van de volgende leidsters:  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankjewel Elien, Jade, Laura, Sara & Tine! 

We zullen jullie missen! 



HOE GAAN WE TE WERK? 

Er verandert niet zo veel dit jaar. Jullie (kinderen) komen op zondag en wij zorgen voor een 

spectaculaire namiddag vol spelletjes en plezier. Natuurlijk zijn er enkele praktische zaken die 

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

 Zoals elk jaar kunnen jullie de kalender raadplegen op www.kljwambeek.be. Wie geen 

internet heeft, kan contact opnemen met de leiding en dan zorgen wij ervoor dat 

deze in de brievenbus terecht komt. 

 

 Wij vragen steeds aan de kinderen om €1 mee te nemen op zondag. Hiervoor krijgen 

zij om 16u een koekje en een drankje. 

 

 Net zoals voorbije jaren, is er dit jaar weer elke zondag KLJ, behalve de eerste zondag 

van de maand. Als er uitzonderingen zijn (geen KLJ, groepsspel op een andere dag, 

andere start- en einduren,…) dan laten wij dit tijdig weten op de kalender 

(www.kljwambeek.be). 

 

 Het inschrijvingsgeld bedraagt dit jaar €20. Broers of zussen betalen slechts €10. 

 

 Ons uniform bestaat uit een sjaaltje (€4,50). Dit is verplicht aan te kopen bij 

inschrijving van nieuwe leden. Vrijblijvend kan er bij de leiding een pull (€15) of T-shirt 

(€5) van KLJ Wambeek aangekocht worden. 

Op zondagen zien wij de kinderen graag in kledij die tegen een stootje kan en 

bovendien vuil mag worden. 

 

 NOG ENKELE BELANGRIJKE DATA: 

o Zondag 8 september: Startactiviteit (14u – 17u) 

o Zondag 30 maart: ons superdeluxe KLJ Diner 

o KAMPDATA: 

17/07/2014 – 24/07/2014 

Medische fiche 

  Gelieve deze fiche volledig ingevuld terug te bezorgen aan de leiding bij inschrijving 

  of op de eerste zondag. 

CM Fit & Fun 

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

  het CM Fit & Fun attest vinden op de website www.cm.be. Bent u  aangesloten bij een 

  andere mutualiteit, dient u de documenten aan te vragen in uw lokaal kantoor. Indien 

  u deze fiche ingevuld meebrengt bij inschrijving, vullen wij de ontbrekende gegevens 

  in. 

http://www.cm.be/


Medische fiche 

Gelieve dit (nogmaals) in te vullen voor ons kamp en aan de leiding te bezorgen. Zo 
beschikken wij over alle nuttige informatie. 

Naam: ….………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres: ….………………………………………………………………………………………………………………….. 
Telefoonnummer thuis: ……………………………………………………………………………………….. 
2e telefoonnummer bij afwezigheid ouders:……………………………………………………... 
Op naam van:  .………………………………………………………………………………………………………. 
Naam ziekenfonds: ………………………………………………………………………………………………. 
SIS-kaart nummer:  …………………………………………………………………………………………….. 
Naam huisarts:  ……………………………………………………………………………………………………... 
Telefoonnummer huisarts: ………………………………………………………………………………… 
Allergie voor: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Te nemen medicatie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Heb je last van reisziekte? …………………………………………………………………………………. 
Heb je last van bedwateren? ……………………………………………………………………………… 
Heb je last van rugkwalen? ………………………………………………………………………………… 
Heb je last van knieletsels? ……………………………………………………………………………….. 
Heb je last van hooikoorts? ……………………………………………………………………………….. 
Heb je last van astma?  …………………………………………………………………………………….… 
Heb je last van andere lichamelijke aandoeningen? ……………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………. 
Mag de leiding in geval van problemen de huisarts raadplegen? Ja / Neen 
Mag je medisch gezien deelnemen aan volgende jeugdactiviteiten? 

Sport: Ja / Neen 
Trektocht: Ja / Neen 
Zwemmen: Ja / Neen 
Ben je gevaccineerd tegen tetanus? Ja / Neen  

Wanneer? ……………………………………… 
Zijn er andere dingen in verband met de gezondheid die belangrijk zijn 
om te weten? Zoja, welke? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ben je vegetarisch? Ja / Neen 


