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Inleiding 
 

De leiding is helemaal uitgerust van een fantastisch kamp! Ze staan klaar om het zevende 

werkjaar in te springen met hun leden.  

Onze vaste waarden, de lieve leden die bijna elke maand 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 dat zich verveelt op zondag? Breng hem of haar mee 

naar de KLJ! 

In dit boekje vinden jullie meer informatie terug over de leiding, de data, onze algemene 

werking en nog veel meer.  

Dit jaar valt onze startdag uitzonderlijk op de eerste zondag van de maand. 

Op zondag 7 september 

verwachten wij onze trouwe KLJ’ers aan de basisschool De Kiem in Wambeek.   
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Algemene werking  
 

Er verandert niet zoveel dit jaar. 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.   

Onze site is volledig vernieuwd en hopelijk kunnen jullie er al vlot mee overweg. Zoals 

elk jaar kan je onze kalender weervinden op onze site. Voor elke groep is er een 

aparte kalender. Houd deze zeker in de gaten.  

Dit jaar willen we de eerste KLJ-zondag na de activiteiten nog een gezellig terrasje 

voorzien voor de ouders. Hier kunnen jullie tot 18.30 iets drinken terwijl jullie de 

inschrijvingen van jullie kinderen in orde maken of aankopen doen van kleren. We 

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

natuurlijk op goed weer voor ons terrasje ! 

Op elke zondag is het KLJ, 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 je leiding neemt, kan je weervinden 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 

activiteiten.  

 

Ons uniform bestaat uit het sjaaltje, € 4,50. 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.  

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

dus vuil mag worden. 

 

Dit jaar zijn Linde en Selien de hoofdleiding, hieronder vind je hun contactgegevens.  

Linde Staljassens: 

 04 79 84 18 94 

linde_staljanssens@hotmail.com 

Selien Leroy: 

04 73 61 00 14 

selienleroy@hotmail.com 

Als u nog andere vragen heeft, kan je ons contacteren via kljwambeek@hotmail.com.  

  

mailto:linde_staljanssens@hotmail.com
mailto:selienleroy@hotmail.com
mailto:kljwambeek@hotmail.com
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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. 

 

 

 

Emiel Dhondt 

23 oktober 1998 

Emiel is één van onze nieuwe leiding. Hij 

is zeer enthousiast begonnen aan zijn 

eerste jaar leiding. Maar welke groep zal 

Emiel onder zijn hoede nemen? 

EHBO-verantwoordelijke 

 

Hanne Biesemans 

7 januari 1997 

Hanne heeft de Chipper’n met veel 

plezier begeleidt op kamp, maar zal ze 

de kuikentjes weer onder haar hoede 

nemen?  

Jeugdraadslid & kampverantwoordelijke 

Jolien Van Opdenbosch 

10 oktober 1992 

Na een jaartje groep 3, welke groep zal 

Jolien dit jaar entertainen. 

Gewestraadslid & sfeerveranwoordelijke 
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Jonas Van Lijsebeth 

4 maart 1990 

Na een stevig jaartje bij groep 2, kiest 

Jonas misschien voor iets nieuws. 

PR-verantwoordelijke & 

eetfestijnverantwoordelijke 

Jonathan Willems 

15 april 1986 

Jonathan heeft een jaartje achter de rug 

bij groep 4. Kiest hij voor een jongere 

groep? 

Food and drinks 

 

Linde Staljanssens 

28 november 1994 

Linde hield groep 1 vermakelijk bezig. Is 

ze dit jaar nog eens van plan of zal ze 

haar horizon verleggen? 

Hoofdleiding & gewestraadslid 
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Marloes Dhondt 

24 juni 1997 

Na een rustig jaartje bij groep 3 is het 

misschien tijd voor iets nieuws? 

Secretaris & kampverantwoordelijke  

Sarah Pappaert 

10 juni 1997 

Sarah deed haar eerste jaar als leidster 

bij de Jetzen. Zal ze dit nog eens doen nu 

ze meer ervaring heeft? 

Kassier 

Selien Leroy 

18 augustus 1994 

Selien heeft nu groep 1, 2 en 4 gehad, 

gaat ze nu voor groep 3 om 4 op een rij 

te hebben? 

Hoofdleidster & jeugdraadslid 
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We nemen afscheid van… 
 

 

 

Karen en Grigori 

        

 

 

DANKJEWEL 

Voor de inzet, 

jullie waren geweldig! 

We zullen jullie missen. 
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Data 
September: 

Startdag: zondag 7/9/2014  

Carwash: zaterdag 20/9/2014 

Oktober:  

Schaatsen: zondag 19/10/2014 

Halloween: vrijdag 24/10/2014 

November:  

Sint: zondag 30/11/2014  

Januari: 
Driekoningen: zondag 11/01/2015  

Film: zondag 18/01/2015  

Maart: 

Zwemmen: zondag 22/03/2015  

Eetfestijn: zondag 29/03/2015  

Mei:  

Uitstap zee: zondag 24/05/2014  

Juni:  

 Geen activiteiten 

Juli: 

 Kamp: 7 tot 17 juli 
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Inschrijving 
 

Dit jaar nemen we de inschrijvingen een beetje anders aan. Door alle briefjes in de kas, is het 

minder veilig. Daarom kiezen we dit jaar voor een andere methode.  

Je stort het lidgeld op onze rekening. Onze kassier Sarah zal je melden wanneer we het 

ontvangen hebben of zal je aanspreken na een KLJ-namiddag.  

De prijs voor je oudste of enige kind is € 20. 

Vanaf het tweede ingeschreven kind betaal je € 10. 

Dit geldt ook voor het derde en het vierde kind. 

Dus als je drie kinderen hebt die naar de KLJ komen, betaal je € 20 + € 10 + € 10 = € 40. 

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, … 

Als u toch liever cash betaalt, kan dit nog steeds op de startdag. Maar de leiding zou graag 

tijdig beginnen, dus kom iets vroeger om het papierwerk te regelen.  

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

Medische fiche 

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

te vullen. U vindt achteraan het boekje een medische fiche. Je kan nog extra fiches afdrukken 

op onze website.  

Gelieve deze fiche volledig in te vullen en te bezorgen aan de leiding op de startdag.  

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. 

Fiscaal attest 

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

Breng het ingevulde attest(en) mee naar de startdag, dan vult de hoofdleiding de rest in. 

  

http://www.klj.be/
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Medische fiche 
Gelieve dit nog eens in te vullen voor al uw kinderen. U vindt een lege fiche op onze site.  

Naam: ………………………………………………………………… Geboortedatum: ………/ …….. / ……………. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. mama: …………………………………………………………… Tel. papa: ……………………………………………………… 

Naam ziekenfonds: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kids-ID kaartnummer: ……………………………………….................................................................................... 

huisdokter: ………………………………………………………….. Tel. dokter: ………………………………………………….. 

Allergie voor: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Te nemen medicatie tijdens de kamperiode:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Heeft last van… 
 reisziekte? …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 bedwateren? ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 rugkwalen? …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 knieletsels? …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 hooikoorts? …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 astma? ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 andere lichaamsaandoeningen? …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mag de leiding in geval van problemen de huisarts raadplegen?  JA  /  NEEN 
Mag medisch gezien deelnemen aan volgende jeugdactiviteiten? 

Sport?  JA   /  NEEN 
Trektocht JA  /  NEEN 
Zwemmen  JA  /  NEEN 

Is gevaccineerd tegen tetanus?  JA  /  NEEN Wanneer? ……………………………………………………. 

Zijn er andere dingen in verband met de gezondheid die belangrijk zijn om te weten? Zo ja, welke? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Enkele vraagjes aan de ouders 
Hier bij de KLJ hebben we veel aandacht voor de meningen van de ouders, we willen jullie dus ook 

zoveel mogelijk betrekken bij het hele KLJ-gebeuren. Hieronder staan een aantal vraagjes over de 

organisatie van het kamp, de organisatie doorheen het jaar, de leiding, …  

We willen jullie vragen om deze in te vullen zodat wij een zicht hebben op de visie van de ouders van 

onze leden. We horen graag van jullie wat jullie meningen hierover zijn.  

Op de startdag kunnen jullie dit blad aan de leiding geven. 

  

Het KLJ-jaar 2013-2014: 

o Ik was tevreden over de organisatie(activiteiten, vieruurtje, communicatie, duur, …) 

doorheen het jaar bij de KLJ 

o Ik was minder tevreden over de organisatie (activiteiten, vieruurtje, communicatie, duur, …) 

doorheen het jaar bij de KLJ 

o Opmerkingen: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Het kamp 2014 Nijlen: 

 

o Ik was tevreden over de organisatie (duur, communicatie, transport, …) van het kamp 2014 

Nijlen 

o Ik was minder tevreden over de organisatie (duur, communicatie, transport, …) van het kamp 

2014 Nijlen 

o Opmerkingen: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Volgend jaar gaan we voor 10 dagen op kamp. Voor onze jongste groep (de Chipper’n) is dit een 

lange periode weg van huis. Onze vraag aan jullie is wat jullie voorkeur zou zijn voor deze jongste 

groep. 

 

Laten we de jongste groep voor 10 dagen meegaan met de rest van de KLJ of laten we ze later 

opkomen zodat ze de gewone 7 dagen kamp meemaken zoals andere jaren?  

Hierover willen we ook graag jullie mening. 

 

o Laat de leden van de Chipper’n voor 10 dagen meegaan met de rest van de KLJ 

o Laat de leden van de Chipper’n  later opkomen voor 7 dagen kamp 

o Opmerkingen :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


