
 

Hey KLJ’ers,  

 

Het is weer zover: ons jaarlijks KLJweekend komt eraan! Of het nu is om te oefenen voor het 

kamp of gewoon omdat je niets liever doet dan een heel weekend te spelen en te ravotten 

met je KLJvriendjes, alle redenen zijn goed genoeg om mee te gaan op ons super leuk 

weekend!  

 

Dit weekend daagt jullie leiding jullie uit om verkleed te komen in de eerste letter van je 

naam. Bijvoorbeeld als je naam zou starten met een ‘P’ kan je verkleed komen als een 

paard, poes, pinokkio, piraat,... laat je creatieve brein de vrije loop gaan! :-) Op vrijdag 14 

april om 18u staat de leiding de -12 op te wachten in Heusden-Zolder met hun beste outfits 

om er een super leuk KLJ-weekend van te maken! Het weekend gaat door in de Berkenheim 

(Pastoor Paquaylaan 123, 3550 Heusden-Zolder). De +12 wordt om 17u met frisse beentjes 

aan het KLJ-lokaal verwacht om het weekend sportief met de fiets in te zetten richting 

Heusden-Zolder! Er wordt nog een kleinigheidje voorzien om te eten in de avond maar zorg 

dat je toch al iets hebt gegeten zodat we er meteen kunnen invliegen met super leuke 

spelletjes! Zondag 16 februari om 13u mogen de mama’s en de papa’s hun patékes van de 

-12 weer komen ophalen aan onze weekendplaats. De +12 keert rond 12u30 ook moe maar 

voldaan terug richting de Vleugt met de fiets. 

 

Je kan inschrijven voor ons mega-coole weekend door 30 euro/kind te storten op onze 

rekening (BE60 7340 0844 5170) met als mededeling “weekend + naam kind(eren)”. Wij 

kijken er alvast heel erg naar uit en hopen dat jullie met z’n allen meegaan om er samen een 

supermegafantastisch weekend van te maken!  

 

PS: +12’ers die hun valies niet kunnen meegeven met broertjes of zusjes mogen deze op 

vrijdag om 17u mee naar het lokaal nemen.  

 

Groetjes, 

De leiding  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wat mag je niet vergeten mee te nemen?   
 

Als je op weekend gaat zijn er natuurlijk een aantal dingen die je zeker niet mag vergeten 

mee te nemen.Hieronder vind je een lijstje van wat er dus zeker in je valies of sportzak moet 

zitten:  

 

Om te slapen:  

Matrasovertrek  

Kussen  

Slaapzak  

Pyjama  

Je favoriete teddybeer  

Toiletgerief:  

Zeep en Shampoo  

Tandenborstel, tandpasta en een bekertje  

Kam  

Voldoende Handdoeken en washandjes  

Zakdoeken  

Maandverband ( voor de vrouwen)  

Scheermachine ( voor de mannen)  

Kleding: 

Voldoende ondergoed + reserve  

Voldoende sokken  

Speelkledij  

Regenjas  

Voldoende broeken  

Voldoende T-shirts  

Warme truien voor als het koud wordt  

Regenkledij  

KLJ outfit (pull, T-shirt, sjaaltje, zonnebril)  

Schoenen  

Wandelschoenen  

Schoenen om te spelen  

Binnenhuispantoffels  

Varia:  

Zaklamp  

Zonnecrème + zonnebescherming bij mooi weer  

Linnenzak voor de vuile was (alternatief kussensloop/plastic zak) = Verplicht!  

Boekjes of strips voor tijdens de platte rust  

Verkleedkledij in thema  

Zakgeld (+12)  

Drinkbus 

 

Gelieve de spullen van uw kind te identificeren (vooral de spullen die mogelijk 

verwisseld kunnen worden met andere leden bv: klj-pull, klj T-shirt,…)  

 

 


