
Leefweek KLJ Hoeleden Vedetten, Combats & Royals  - 

van maandag 19 februari tot en met vrijdag 23 februari 

Wat kunnen jullie verwachten?  

In tegenstelling tot het kamp vindt de leefweek plaats tijdens een schoolweek. De leden zullen 

gedurende één schoolweek als het ware bij elkaar wonen. Eigenlijk leeft iedereen zijn normale 

leventje, maar in plaats van na school of na de voetbal naar huis te gaan, komt iedereen terug naar het 

KLJ-lokaal. Huiswerk wordt gemaakt, lessen geleerd en de leden zullen ook leren samenleven met 

elkaar. Naast dit alles blijven we uiteraard KLJ Hoeleden en daar horen activiteiten bij! 

Hoe gaat dit praktisch in zijn werk? 

We hebben verschillende lokalen beschikbaar in Velpezicht, die respectievelijk zullen dienen als 
slaapzaal, studeerruimte en een leefruimte waar er gegeten kan worden. 
Op zondag 18 februari brengen alle leden hun schoolboeken, veldbedjes en valiezen mee naar de 
activiteit en laten deze achter op het KLJ lokaal. Zondag slapen jullie nog 1 nachtje thuis. Op maandag 
19 februari komen alle leden van de leefweek na school naar het lokaal. Vanaf dan start de eigenlijke 
leefweek.  
Tijdens deze week zullen we eenmaal douchen in de sporthal in Waanrode.  
Er zal elke avond een verplichte studie zijn, die begeleid wordt door iemand van de leiding. Er is 
eveneens een laptop met internet beschikbaar voor de leden die taken moeten maken. Deze kunnen 
ook worden afgeprint.  
De leden vertrekken samen naar school met de bus aan het kerkplein in Hoeleden. Zowel de bus naar 
Zoutleeuw als naar Tienen stopt aan deze halte. Als je ergens anders naar school gaat, kan je altijd de 
leiding contacteren. We proberen dan een oplossing te vinden.  
Indien de leden activiteiten hebben gepland na school (voetbaltraining, danslessen, muziekschool, …) 
regelen ze zelfstandig het vervoer. De afwezige uren worden ten laatste zondag 18 februari 
doorgegeven aan de leiding zodat deze op de hoogte zijn van de planning. 
De leefweek eindigt op vrijdag 23 februari om 20u.   
 
Regels: 
 
We willen op voorhand toch nog enkele regels duidelijk maken: 
 

- Het blijft een schoolweek dus wordt er ook voldoende en grondig gestudeerd met respect 
voor elkaar.  

- We leven een halve week bij elkaar dus respect voor elkaar en voor de leiding is zeker ook 
van toepassing.  

- We verwachten dat elk lid na school meteen/ zo vroeg mogelijk naar het lokaal komt (tenzij 
anders afgesproken). Achterblijven om rond te hangen met vrienden,…  hoort niet. 

- Indien we merken dat de regels niet worden nageleefd, worden de leden meteen naar huis 
gestuurd. 
 

Kostprijs? 
30 euro, cash mee te brengen op zondag 18 februari 
Inbegrepen: ontbijt, boterhammen voor ’s middags, 4-uurtje, avondeten en huur douches.  
 
 

  



Inschrijven 
Stuur een mailtje naar andrea.peers@wall-e.be als je aanwezig zal zijn.  

 
Contactpersonen  
 
Heeft u nog bijkomende vragen of zijn er nog onduidelijkheden? Dan kan u altijd terecht bij de 
leiding.  
Mailen kan naar andrea.peers@wall-e.be   
 
Bellen kan naar volgende nummers:  
Sarah Peers  
0479 24 19 91  
 
Andrea Peers 
0478 09 38 43 
Je kan de avonturen ook volgen op facebook en instagram! Like de pagina van KLJ Hoeleden en blijf 
op de hoogte. 
 
 

 



Meebrengen 

Deze spullen zal je mogelijk nodig hebben: 

School 

 Brooddoos 

 Boeken (alle boeken voor de rest van de 

week) 

 Pennenzak 

 Cursusblok  

 Cursussen  

 Passer/rekenmachine/geo-

driehoek/woordenboek 

 Turnzak of zwemzak  

 Boekentas  

 Agenda  

 

Kledij 

 Regenkledij 

 KLJ-sjaaltje  

 Kledij die vuil mag worden (na 

schooltijd) 

 Kledij om naar school te gaan 

 Schoenen (zowel die vuil mogen worden 

als om naar school te gaan) 

 Ondergoed 

 Kousen 

 Pyjama  

Overige  

 Veldbedje 

 Bord  

 Bestek (grote lepel, mes, vork, kleine 

lepel) 

 Slaapzak  

 Kussen  

 Washandje 

 Douchegerief 

 Handdoek 

 Tandenborstel 

 Tandpasta 

 Kam/borstel 

 Maandverband/tampons 

 Medicijnen indien nodig  

 

 


