
Liefste Kadollers,  
Na onze spannende spionnenopleiding, is het eindelijk terug 5jd voor een nieuw 
werkjaar. Zijn jullie klaar voor zo:e knutsels, dolle ac5viteiten, te gekke uitstappen 
en voormiddagen vol plezier? De leiding hee? heel wat voor jullie in pe:o! 

PRAKTISCH 

WANNEER 
De Uppies, Kleppers, Prutsers & Kladders hebben elke zaterdagvoormiddag  
werking van 9.30uur tot 12.30uur. Er wordt geknutseld maar ook andere ac5viteiten 
staan op het programma. De planningen per groep kan je wat verder in dit boekje 
terugvinden. Er zijn ook dagen waarop we leuke dagac5viteiten organiseren, maar 
daar wordt je van tevoren op de hoogte gebracht. 
 
De werkingen van de Klubpers gaan door op zaterdagavond van 19uur tot 22uur. 
Ook voor hen hee? de leiding een leuke ac5viteiten gepland. In dit boekje kan je de 
voorlopige planning terugvinden. 

WAAR 
Onze lokalen bevinden zich in de Hemmekes (Ernest Claesstraat 34C in Zichem).  
 
OUTFIT  
We raden aan om een blitse ouLit van ‘t Kadolleke te kopen. Op deze manier kunnen 
de mooie kleertjes thuisblijven en bovendien is het gemakkelijk als herkenningsteken 
5jdens daguitstappen, weekends, … 
Een petje = €15 
Een T-shirt = €18 
Een pull = €30 

Wil jij ook een ouLit van ’t Kadolleke? Vraag ernaar bij de leiding! 



 

INSCHRIJVINGSGELD & INSCHRIJVINGSFORMULIER (ZIE BIJLAGEN) 
Het inschrijvingsgeld bedraagt €65. Dit bedrag omvat de wekelijkse werking, de gebruikte 
knutselmaterialen, versnaperingen en de verzekering (zie ook het inschrijvingsformulier achteraan). Gelieve 
voor elk kind apart het formulier in te vullen en zo snel mogelijk terug te bezorgen.  
Om alles makkelijk te laten verlopen vragen wij om het inschrijvingsgeld  
te storten vóór 1 november 2020 op rekeningnummer: BE82 0012 3788 2068 

MEDISCHE FICHE (ZIE BIJLAGEN) 
De medische fiche is voor ons een zeer belangrijk document. We zijn graag voorbereid in het geval dat er 
iets gebeurt. Daarom vragen wij om van elk kind apart een medische fiche in te vullen en aan de leiding 
terug te bezorgen.  

NOG VRAGEN? 
Prak5sche vragen i.v.m. de werking van ’t Kadolleke? Dan kan je steeds op zaterdagvoormiddag terecht bij:  
 - Ferre  0468 18 25 15 
 - Elke   0472 87 26 39 
 - (Wannes  0471 65 99 42) 
 - tkadolleke@hotmail.com 

’t Kadolleke maakt deel uit van een vzw. Het bestuur hiervan is betrokken bij de planning van de ac5viteiten 
en houdt een oogje in het zeil.  

Wij zijn ook online te vinden op onze website, www.ateliervzwzichem.tk, waar alle prak5sche informa5e 
nog eens wordt opgesomd en waar je ook belangrijke documenten zoals inschrijvingsformulieren kan 
terugvinden. 
Aarzel ook niet om ons toe te voegen op Facebook: Het Kadolleke!  
Al onze knotsgekke foto’s kan je bewonderen via Google Photos. 

Groetjes van 
Wannes, Ferre, Elke, Luna, Nyoka, Fran, Sam, Janne, Mats, Daan, Laura, Kaji & de kookleiding

http://www.ateliervzwzichem.tk
http://www.ateliervzwzichem.tk


super belangrijk 

Het Kadolleke staat voor plezier, knutselen, koken, vrienden & buitenspelen en dit jaar is 
dat natuurlijk niet anders. Hoewel het jaar wel wat anders dan gewoonlijk zal verlopen, 
mag dit de pret niet bederven. 

We vragen dan ook aan alle ouders, begeleiders, grote broer of zus (18+) de kids aan de deur 
af te zetten, binnen worden ze verder begeleid naar hun lokalen. Zo kunnen we samen 
zorgen voor een veilige regeling. 

Zit je als ouder/begeleider nog met vragen of wil je graag een nieuw T-shirt, pull of petje 
kopen? Dan kan je zeker terecht bij een van de leiding, met mondmaskers aan natuurlijk. 

Ook vragen we zieke kids, of kids die pas ziek geweest zijn (3 dagen voor de werking) thuis 
te houden. Zo moeten we de werkingen niet stopzetten en kunnen we er een gezond jaar 
met zen alle van maken. 

Tijdig inschrijven is de boodschap, zodat wij ook tijdig maatregelen kunnen treffen moest de 
groep groter worden dan 50 personen.  

Als leiding houden we ons natuurlijk ook aan alle maatregelen die het jeugdwerk in deze 
tijd zal moeten volgen. Hiervoor houden wij de website van de ambassade strak in het oog. 

Dikke corona-proef knuffels  

De super enthousiaste leiding 



BELANGRIJKE DATA 
RIJSTPAP VERKOOP:  zaterdag 21 november 2020 
De inwoners van Zichem en omstreken zi:en al te wachten op onze alom bekende, overheerlijke 
rijstpap. Helaas niet zoals jaarlijkse gewoonte, dit jaar doen we een bezorg en ajaal 
rijstpapverkoop. In samenwerking met een aantal bereidwillige kookleiding en leiding, waaraan we 
ons geheim recept onthullen, hopen we op alweer hoge verkoopcijfers. De kostprijs van een potje 
bedraagt € 1,50. 

WEEKEND 13 – 14 – 15 november 2020 
Van vrijdag 13 november tot en met zondag 15 november gaan we op weekend in Ellikom. Het 
weekend is de ideale gelegenheid voor de nieuwelingen en de jongsten onder ons om te 
ontdekken hoe leuk het is als we er met ons allen op uit trekken!  

KERSTFEESTJE: zaterdag 19 december 2020 
Het feestje gaat door 5jdens de werkingsuren. We smullen van heerlijke kersthapjes en misschien 
drinken we zelfs wat kinderchampagne. Bij een feestje horen natuurlijk ook cadeautjes! Daarom 
vragen we dat elk kind een cadeautje meebrengt van 3 euro.  

CARNAVAL: zondag 14 februari 2021 
Nadat onze stoet vorig jaar ook al niet mocht doorgaan hebben we dit jaar ook geen zekerheid. Er 
is een mogelijkheid dat de stoet mag doorgaan, maar dit kunnen we nog niet beloven. We houden 
jullie sowieso op de hoogte en hopelijk kunnen we nog een keer pronken met onze praalwagen & 
zelfgemaakte kostuums. 

SCHAATSEN: zaterdag 6 maart 2021 
Deze dag gaan we de spor5eve toer op in de schaatshal van Hasselt! We rijden samen naar daar en 
genieten van een heerlijk middagje samen op pad. Deze ac5viteit gaat door in de namiddag. 

DAGUITSTAP: zaterdag 29 mei 2021 
Een hele dag op stap met ’t Kadolleke… Bestaat er iets leuker?! Hou deze dag zeker vrij want pret 
gegarandeerd (info volgt later). 

KAMP: 21 tot en met 28 juli 2021 
Hierover vertellen we nog lekker niets! 

EETDAG EN KADOL KAFFEE: 
Voor deze evenementen hebben we ook nog geen zekerheid. Houdt jullie mailbox, Facebook en 
Instagram in het oog voor updates!


