
  

    Ledenweekend 2023 
 
 Vikings gØed Øpgelet! De Øceanen van LangdØrp wØrden 
bedreigd en jullie wØrden gevraagd deze te beschermen. Een 
uitnØdiging vØØr dit Viking-weekend wØrdt dan ØØk in geheim 
aan jullie bezØrgd. KØm deze paasvakantie Ønze wateren 
beschermen en zet je helm al maar klaar! 
 
 
 
 

 
 

Ledenweekend? 

 
Ledenweekend is een sØØrt mini-kamp! Van dØnderdagavØnd tØt zØndagmiddag Øntdekken de leden 
hØe het is Øm vØlledig ØndergedØmpeld te wØrden in Ønze KLJ-sfeer. Van de secØnde dat ze Øpstaan 
tØt de secØnde dat ze gaan slapen vØØrziet de leiding tØffe activiteiten. NØg niet Øvertuigd? Bekijk 
dan zeker de fØtØ’s van Øns weekend vØrig jaar in Zutendaal! http://kljwolfsdonk.be/#fotos 
 
 
Wanneer? 
 
Jullie wØrden verwacht Øp dØnderdag 13 april rØnd 19:00 (er wØrdt geen avØndeten vØØrzien die 
dag, zie dat je met een vØlle buik aankØmt!) 
 
Alle leden wØrden terug Øpgehaald Øp zØndag 16 april rØnd 13:00 (middageten wØrdt dØØr Øns nØg 
vØØrzien). 
 

Waar? 
 
HeideblØem 
Øude Mechelsebaan 398 
3201 AarschØt 
 

Wat mag je zeker niet vergeten: 
 

- Medische fiche afgedrukt en ingevuld, zie bijlage in onze  
nieuwsbrief over het weekend.  
(Als er allergieën of belangrijke medische punten zijn kunnen deze  
best op voorhand aangegeven worden. Je kan de fiche altijd via mail of in onze  
postbus binnenbrengen (Weybroekstraat 2a) 

- HØeslaken, slaapzak en kussen (er zijn bedden) 

- Kledij vØØr alle weersØmstandigheden 



- Stevige schØenen 

- Pyjama 

- TØiletgerief en handdØek 

- Plastieken bØrd, bestek, beker en keukenhanddØek 

- CØØle vikingkledij (ØptiØneel       ) 

- En natuurlijk je sjaaltje en KLJ-kleren 

(Vergeet ØØk niet Øm Øveral je naam Øp te schrijven als je niets kwijt wil geraken.) 

 

Wat kØst zØ’n weekend?  

 
De tØtaalprijs van het weekend is €40. 
 
 

HØe betalen? 
 
Rekeningnummer: BE57 7343 5310 2035 
Mededeling: Weekend “groepsnaam + naam lid”. 
Bv: Weekend Wolfjes Octaaf De Bollen 
 
 

Inschrijven: 
 
Gelieve elk lid individueel in te schrijven, ØØk de brØertjes en zusjes. Inschrijven kan via de vØlgende 
link tØt 20 maart: https://forms.gle/sbrMz2JpaLmQyxcp9  
 
 
 
     

https://forms.gle/sbrMz2JpaLmQyxcp9

