Informatiebundel KLJ- jaar
2016- 2017
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Dag beste KLJ’ers,
Na een fantastisch kamp wordt het weer eens tijd voor het nieuwe KLJ-werkjaar, met
gloednieuwe leiding. Wekelijks zal er weer een groep enthousiastelingen voor jullie klaarstaan.
In dit boekje staat alle informatie die je nodig hebt, lees het dus zeker eens grondig door! We
hopen dat jullie er dit jaar weer allemaal bij zullen zijn om er een geweldig KLJ-jaar van te
maken!
Het KLJ-Thema dit jaar draait om talenten en kreeg de naam 'Hier groeien helden'.

Hier kunnen jullie alvast zien wie jullie leiding is:
Kabouchen: Elieze, Anke en Thibaut
 Groepsverantwoordelijke: Elieze (0478/ 93 62 86)
Woudlopers en Nijntjes: Thomas V., Quan, Femke en Sim
 Groepsverantwoordelijke: Sim (0491/ 87 81 23)
Strippen en Stroppen: An-Sofie, Tiemen en Alexander
 Groepsverantwoordelijke: Tiemen (0471/ 31 74 84)
Trippers: Alana en Thomas B.
 Groepsverantwoordelijke: Alana (0472/ 97 39 80)
Zjielen en Vedetten: Jarl en Jan
 Groepsverantwoordelijke: Jarl (0491/ 87 81 22
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Dit jaar hebben we dus 5 groepen en deze zijn als volgt ingedeeld:
-

Kabouchen (geboren in 2010 en 2009)
Woudlopers en Nijntjes (geboren in 2008 en 2007)
Strippen en Stroppen (geboren in 2006 en 2005)
Trippers (geboren in 2004, 2003 en 2002)
Zjielen en Vedetten (geboren in 2001 en 2000)

Zaterdag 1 oktober: Startviering! Vandaag gaan we met z’n allen naar de eucharistieviering
om het nieuwe jaar in te zetten. Jullie worden om 18 uur aan de kerk van Strijtem verwacht
met jullie KLJ-sjaaltje en eventueel je KLJ-pull.

Zondag 2 oktober: Hebben jullie er ook zoveel zin in? Vandaag is het eindelijk zover, onze
startdag! Jullie worden om 10 uur verwacht aan de KLJ lokalen. Doe zeker en vast je KLJ- sjaaltje
en sportieve kledij die tegen een stootje kan aan. Verder breng je ook een lunchpakket mee,
van
ons
krijg
je
een
gratis
drankje.
Om 17 uur verwachten wij de ouders en broer(s)/zus(sen) aan het koetshuis om samen met
de kinderen onze startdag feestelijk af te sluiten. Vanaf 17 uur is iedereen van harte welkom in
de schouwburg van het koetshuis om mee te genieten van onze diashow van het kamp.

Wie zich verkleed in een echte superheld zal een super namiddag beleven!!!
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Het is rood, met een groene bol erop
en het hangt rond je nek…?
Jawel jawel, het is een KLJ-sjaaltje! Wie nog geen sjaaltje heeft, kan dit verkrijgen bij iemand
van de leiding aan de prijs van €5.
KLJ-Strijtem heeft ook een eigen T-shirt en pull. Deze zijn eveneens te verkrijgen bij de leiding
voor €10 en €20.

Nieuwkomers-pakket
Wij verkopen ook een starterspakket voor nieuwe leden. Dit pakket
€30 en hiervoor krijgen jullie een pull, een t-shirt en een sjaaltje.

kost

Alle activiteiten gaan door in onze lokalen (Lostraat 171 Strijtem) op zondagnamiddag van 14u
tot 17u. Wanneer dit toch anders zou zijn, wordt dat op de maandlijst vermeld. Deze lijst
krijgen jullie tweemaandelijks. Deze lijst kan gedownload worden op de website
(www.kljstrijtem.be). Indien het niet mogelijk is de maandlijst zelf te bekijken/ af te drukken,
geef ons dan gerust een seintje.

4

Nieuwe leden kunnen vrijblijvend op zondag 2 oktober een kijkje komen nemen. Na de startdag
kan je dan beslissen om je voor dit jaar in te schrijven. Je hoeft dan enkel je gegevens door te
geven aan iemand van de leiding en het lidgeld te betalen, zo ben je verzekerd voor de rest van
het jaar.
Wie vorig jaar al lid was mag een bezoekje verwachten van je nieuwe leiding! Zij komen langs
voor de nieuwe inschrijving.
Wie twijfelt mag dus altijd met ons mee komen doen op de startdag. Breng al je vriendjes,
buren, neefjes en nichtjes maar mee! Iedereen tussen 6 en 16 jaar is welkom!

Het lidgeld bedraagt 70 euro voor het eerste kind en 65 euro voor het
tweede kind en vanaf het derde kind 60 euro. Met dat geld ben je op
elke activiteit verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke
aansprakelijkheid. Ook krijgen de kinderen op elke activiteit een drankje
en worden de betalende activiteiten zoals koken, zwemmen, bowlen,
schaatsen, het kerstfeestje, … hiermee betaald. De kostelijkere
uitstappen naar een pretpark e.d. zijn echter niet volledig inbegrepen in deze prijs.
Ter bevestiging zouden we aan de ouders willen vragen om het juiste bedrag over te maken op
rekeningnummer BE70-0682-1823-0425 met vermelding “Lidgeld 2016-2017 + na(a)m(en) van
je zo(o)n(en)/dochter(s)” vóór 1 november 2016
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GELIEVE JE LIDGELD ZO SNEL MOGELIJK TE BETALEN, ANDERS BEN JE NIET VERZEKERD EN
MAG JE DUS NIET DEELNEMEN AAN DE ACTIVITEITEN!!!

Onze informatiefiche wordt manueel ingevuld. Mogen wij vragen dit zo snel mogelijk in te
vullen zodat wij ook alles in orde kunnen brengen. Ook deze moet voor 1 november ingevuld
zijn anders is je kind niet verzekerd tijdens de activiteit en is dit niet verantwoord dat uw kind
deelneemt aan de activiteiten.

Neem gerust een kijkje op onze website: www.kljstrijtem.be.
Met vragen kan je altijd terecht bij iemand van de leiding, hiervoor hoef je enkel te mailen naar:
naam.achternaam@kljstrijtem.be of je kan ook bellen naar de groepsverantwoordelijke.
Voor meer informatie kan je ook steeds terecht bij onze hoofdleiding:
 An-Sofie Goossens: an-sofie.goossens@kljstrijtem.be (0491/45 28 83)
 Jarl Hanssens: jarl.hanssens@kljstrijtem.be (0491/ 87 81 22)
De hele leidingsploeg heeft alvast heel veel zin om er weer in te vliegen,
HOPELIJK MET JOU ERBIJ?!

!Herinnering!
Op zondag 2 oktober na onze startactiviteit is er een diashow van ons kamp in MeeuwenGruitrode. Dit gaat door in het koetshuis te Strijtem. Kom samen met je ouders, broer(s),
zus(sen), … kijken naar de mooiste foto’s van het kamp. Ook nieuwe leden die graag een kijkje
komen nemen zijn zeker welkom!
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