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De atleten (Knipogen, Liffers en Jokers) van                    
KLJ Wakkerzeel…
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Het jaarlijks weekend van KLJ Wakkerzeel is dit jaar 
een ‘Olympische winterspelen’-weekend.

Wat ? 

Alle atleten van KLJ Wakkerzeel (of Knipogen, Liffers, 

Jokers en Leiding).

LET OP - De wubbels (de leden van het 1ste en 2de 
leerjaar) gaan niet mee. Zij gaan  29 februari - 1 maart 
op weekend. Verdere informatie hierover vind je      
binnenkort op de website.

Wie ? 

Vrijdag, 21 februari tot en met zondag, 23 februari.

De Knipogen en Liffers worden vrijdag (21/02) om 20.00 uur verwacht in ons olympisch              
stadion. 
We verwachten jullie allemaal verkleed in het thema “Olympische winterspelen”.
Gelieve in het olympisch stadion de kids-ID of identiteitskaart van uw zoon/dochter af te ge-
ven aan de leiding. Ook zondagnamiddag 15.00 uur (na het weekend) kan je deze daar terug 
komen ophalen. 

Voor de Jokers wacht er een speciale verwelkoming. Jullie worden rond 20.00 uur verwacht 
aan Wespelaar Station. Jullie starten het weekend meteen met een mysterieus nachtspel!
Verdere informatie volgt later via jullie Facebookpagina. Vergeet deze zeker niet na te kijken.

PS – Het kan eventueel handig zijn om jullie valiezen met Knipoogjes of Liffers mee te geven.

Wanneer ? 
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Waar ? 
Olympisch stadion “De Kalei” te Dilsen-Stokkem
Adres: Lieve Moenssenslaan 1 - 3650 Dilsen-Stokkem

De leden worden gebracht en gehaald door de ouders. Voor het weekend wordt er geen        
vervoer voorzien.
Voor de curieuzeneuzen onder jullie: http://dekalei.be/kalei/welkom-kalei. 
Na de ‘Olympische winterspelen’ 2-daagse kunnen de atleten zondag, 23/02 om 15.00 uur 
weer opgehaald worden. We zullen dan ook vragen om de ‘rekening’ van de drank cash te 
betalen. 

Olympisch stadion van dienst ...
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Eén van de topsporters (leiding) zal jullie voor zondag, 9 februari �ontacteren voor de inschrij-
vingen. Als dit niet gebeurt, aarzel dan niet om iets te laten weten via kljwakkerzeel@hotmail.
com of maartengevaert12@gmail.com.
Het weekend kost 45 euro per persoon. Dit bedrag moet overgeschreven worden op ons re-
keningnummer: BE56 734 4051672 88. Gelieve bij mededeling WEEKEND+NAAM KIND(EREN) 
te noteren.

(!) Gelieve allemaal voor zondag 9 februari te betalen. Uw kind is pas ingeschreven wanneer u 
én aan de leiding heeft doorgegeven dat uw kind meegaat én u betaald heeft.
Indien dit door omstandigheden niet zou gaan, gelieve dan contact op te nemen met kljwak-
kerzeel@hotmail.com of maartengevaert12@gmail.com.

Inschrijven en betalen
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Kledij
 - T-shirts
 - Lange broeken
 - Truien
 - Ondergoed
 - (voldoende) sokken
 - Stevig schoeisel
 - Rubber laarzen
 - Jas
 - Regenjas
 - Kledij die vuil mag worden
 - Handschoenen, sjaal, muts

Toiletgerief 
 - Tandenborstel & tandpasta
 - Douchegel
 - Handdoek & washandje
 - Borstel of kam
 - Persoonlijke hygiëne 
 - Scheergerief

Slaapgerief
 - Slaapzak of donsdeken
 - Onderlaken
 - Kussensloop (kussens zijn aanwezig ter plaatsen)
 - Knuffel
 - Pyjama

Allerei
 - Zaklamp
 - KIDS-ID of/en IDENTITEITSKAART
 - Medische fiche (doorsturen naar ehbo.kljwakkerzeel@hotmail.com)

Wat neem ik niet mee?
 - Bergen snoep
 - Sigaretten, alcohol, drugs, …
 - Zakmes of andere gevaarlijke voorwerpen

Wat neem ik mee? 
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Wist je dat ...

... Wout al eens verloren is gelopen in een ski gebied.

… Maarten alleen maar op skivakantie gaat voor de après ski.

… Emma en Nina op hun eerste skivakantie uit de skilift zijn gevallen.

… Tom op 1 ski kan skiën.

… Nona al eens in een ravijn is gesnowboard.

... Tibo J alle wintersporten kan beoefenen en dat hij dit geleerd heeft op de Wii.

… Joos en Dide instaan voor de EHBO.

… Stan snowboardles geeft.

… Tibo VDP salto’s kan maken op zijn ski’s.

… Helena en Clara nog nooit een skigebied in het echt hebben gezien.

… Sien eens in het donker terug naar haar hotel moest skiën omdat ze te lang in  
    de après ski is gebleven.

… Lucas zich kan verstoppen achter een skilat.

… Theresa ooit een trofee heeft gewonnen met het bouwen van een sneeuwman. 

… Hanne de warmte gaat opzoeken in Afrika en dus niet mee kan op weekend.

... de leiding niet kan wachten tot het zover is!

TOT BINNENKORT.
Heel veel groetjes van jullie leiding!

Wist-je-datjes...
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Indien er nog vragen zijn...

Hoofdleiding
Maarten Gevaert        0479/07.27.73
Sien Bosmans         0478/82.14.41
(contact: kljwakkerzeel@hotmail.com of maartengevaert12@gmail.com)

Clara De Ryck        0495/73.03.20
Dide Jaubin         0479/72.29.43
Emma Baert         0474/04.25.08 
Hanne De Langhe         0499/10.63.61
Helena Speybrouck        0488/82.24.24
Joos Bosmans        0476/07.75.04
Lucas Aerts         0470/05.67.90
Nina Storms         0491/33.36.29
Nona Jaubin         0471/28.09.77 
Tibo Jaubin         0479/13.18.26
Tibo Vandeputte        0474/53.32.47
Theresa De Ryck        0491/24.86.63
Tom Van Espen        0478/09.80.82   
Wout Camelbeke        0497/38.68.57


