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De kampioenen (Knipogen, Liffers en Jokers)  
van KLJ Wakkerzeel…

Wat? 
Het jaarlijks weekend van KLJ Wakkerzeel is 
dit jaar een ‘FC De Kampioenen’ - weekend.

Wie?
Alle leden van KLJ Wakkerzeel (Knipogen, 
Liffers, Jokers en Leiding).

LET OP - De wubbels (de leden van het 1ste 
en 2de leerjaar) gaan niet mee. Zij gaan 
25 tot 26 februari op weekend. Verdere 
informatie hierover vind je op de website.

Wanneer?
Vrijdag, 17 februari tot en met zondag, 19 februari.

Alle leden worden vrijdag (17/02) om 20u verwacht in onze inkomhal.

We verwachten jullie allemaal verkleed in het thema “FC De Kampioenen”.
Gelieve in de inkomhal de kids-ID of identiteitskaart van uw zoon/dochter af te geven aan 
de leiding. Ook zondagnamidag (na het weekend) kan je deze daar terug komen ophalen. 
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Iemand van de leiding zal jullie �ontacteren voor de inschrijvingen. Als dit niet gebeurt, 
aarzel dan niet om iets te laten weten via: kljwakkerzeel@hotmail.com
Het weekend kost 50 euro per persoon. Dit bedrag moet overgeschreven worden op ons  
rekeningnummer: BE56 734 4051672 88. Gelieve bij mededeling WEEKEND+NAAM 
KIND(EREN) te noteren.

(!) Gelieve allemaal voor woensdag 1 februari te betalen. Uw kind is pas ingeschreven  
wanneer u 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  
kljwakkerzeel@hotmail.com

Inschrijven en betalen

Waar ? 

Voetbalkantine van dienst ...

Waar? 
Voetbalkantine “Jeugdheem Woushoeve”
Adres: maastrichterstraat 15 b-3690-zutendaal
De leden worden gebracht en gehaald door de ouders. Voor het weekend wordt 
er geen vervoer voorzien.

Na de ‘KLJ Kampioenen’ 2-daagse kunnen de leden zondag, 19/02 om 15.00 uur weer 
opgehaald worden. We zullen dan ook vragen om de ‘rekening’ van de drank cash te 
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 en kussen
 - 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? 

TICKETS

AIRPLANE
PASSPORT

Wist je dat ...

... Stan en Nele eigenlijk de Markske en Bieke van de KLJ zijn?

... Lucas de rol van Neroke speelt?

... Tom en Julius verantwoordelijk zijn voor de meeste misverstanden?

... Emma verrasend goed kan voetballen?

... Lotte een beetje verliefd is op Ronald (‘Ronaldinho’)?

... Marthe de nieuwe kuisvrouw van meneer Boma is?

... Klaas heel goed “Zal’t gaan jaaaaa” kan roepen?

... Joos en Tibo ook af en toe naar de pussycat gaan?

... Ellen DDT heeft geholpen met zijn ontsnapping uit de gevangenis?

... Ignace samen met Oscar monnic is geworden in Thailand en dus niet mee 
kan op weekend?

... Floor heel graag wilt meedoen in de volgende film?

... Clemmi en Lore alle afleveringen uit hun hoofd kennen?

... Hanne liever naar Formule 1 kijkt?

... Fran nog meer kan babellen dan Carmen?

... 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
Tibo Vandeputte        0474/53.32.47
Klaas Bosmans                 0494/06.13.93
(contact: kljwakkerzeel@hotmail.com)


