
      

 

 

                                                                                                                   
 
Zoals jullie ongetwijfeld weten lanceert onze 
club dit seizoen een eigen stickerboek. Dit 
alles in samenwerking met onze partner Spar 
Tielen.  
 
Alle spelers, trainers en afgevaardigden van 
de eerste ploeg tot en met U6 kregen daarin 
hun plaatsje. Een uniek verzameldocument 
dus want dit stickerboek geeft aan alle 
deelnemers de kans om eens als een echte 
vedette in de picture te staan. 
 
Ondertussen is er heel wat werk verricht en 
kunnen we jullie meedelen dat het eindelijk 
zover is. 
 
 
 

Zaterdag 18 januari 2020 is de officiële 
lancering van ons eigen stickerboek. 
 
Vanaf dan kan je een startpakket aankopen en kan je beginnen met het verzamelen 
van al de stickers door je aankopen te doen bij Spar Tielen. 
 
Vergeet niet dat de eerste 5 verzamelaars met een vol boek gratis een senseball ter 
waarde van 15€ ontvangen!  
Is je boek vol, laat het ons meteen weten via activiteiten@fcdekempen.be 
 
 
Alvast veel plak- en ruilplezier gewenst aan iedereen! 
 
 
Het bestuur 
KFC De Kempen 
  

 



Allerlei vragen 
 
Waar kan ik een stickerboek kopen? 
Voor slechts 5€ kan je een startpakket aankopen met daarin een stickerboek en 4 
zakjes met telkens 6 stickertjes. Dit pakket kan je bekomen in de kantine van ons A-
complex in Tielen, maar ook in de kantine van ons Opleidingscomplex in Lichtaart. 
De verkoop van deze startpaketten begint op zaterdag 18 januari 2020. 
 
Voor wie is de opbrengst van de verkoop van deze boeken? 
De opbrengst van de verkoop van de startpakketten (stickerboek + 4 zakjes met 6 
stickers) komt volledig ten goede van KFC De Kempen. 
 
Waar kan ik stickers van het stickerboek van KFC De Kempen bekomen? 
Stickers zullen te verkrijgen zijn bij Spar Tielen, Tielendorp 11 in Tielen. 
Per aankoopschijf van 15€ ontvang je een zakje met 6 stickers. Spar Tielen sponsort 
deze actie volledig, waarvoor veel dank, want zonder hen zou er van een stickerboek 
geen sprake zijn. 
Regelmatig zullen er bepaalde producten recht geven op extra stickers (deze worden 
in de winkel duidelijk aangegeven). 
De spaarperiode duurt 7 weken en loopt van maandag 20 januari 2020 t/m zondag 8 
maart 2020. 
 
Openingsuren Spar Tielen 
Ma – Vrij 08u00 – 18u30 
Za 08u00 – 17u00 
Zo 08u00 – 12u00 
Feestdag 08u00 – 12u00 
 
Kan ik stickers los kopen? 
Ondanks eerdere communicatie is dit is niet mogelijk. Je kan de stickers alleen 
bekomen door je aankopen te doen bij Spar Tielen. 
 
Wanneer kan ik stickers ruilen? 
Dubbels kan je ruilen. Niet alleen onder elkaar, maar ook met de mensen van 
mijnstickerboekpromotie.be.  
Nadat de promotie bij Spar Tielen is afgerond, kan je namelijk éénmalig en met een 
maximum van 30 dubbele stickers per album ruilen met mijnstickerboekpromotie.be. 
De juiste datums zullen we nog communiceren.  
Zo krijg je zeker en vast je album vol!  
  



 


