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Inleiding
Hey allerliefste coolste leden van allemaal en hun minstens
even toffe ouders, hier zijn we weer met een nieuwe en
jammer genoeg ook al weer de laatste Rooien Droad van dit
werkjaar.
Naar het einde van het KLJ-jaar toe, komen er heel wat toffe
dingen in zicht, zoals de sportfeesten, kampen, daguitstap,…
De eerste info over deze activiteiten vind je hierin ook al terug.
En natuurlijk zoals altijd, kan je ook lezen wat de leiding weer
allemaal in petto heeft om jullie zondagen op te vullen.

Groetjes, het bestuur van KLJ Lokeren-Heiende:
Yves, Jonas, Sander, Wouter, Joren, Midas, Thomas, Kevin,
Mathias, Lien, Yasmin, Melissa, Rosi, Anne, Marijse, Yana &
Marjolein
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Activiteiten -9
Lieve lieve lieve -9, we zijn het er allemaal over eens dat we de
KLJ de max vinden! En dit willen we natuurlijk ook aan
iedereen tonen. Nodig daarom op zondag 23 april een vriendje
of vriendinnetje uit naar de KLJ om haar te laten tonen dat de
KLJ superwijs is! :D De vriendjesdag gaat door van 14u tot 17.
Een uitnodiging voor jullie vriendjes vind je ook in deze Rooien
Droad.
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Op zaterdag 29 april doen we iets zot… Iets wat we nog nooit
gedaan hebben… Spannennnddd. We gaan namelijk naar de
Kinder - Katsjoebottenfuif die georganiseerd wordt door onze
KLJ-buren van KLJ Zele-Centrum. Dus iedereen die zin heeft om
te komen shaken met zijn/haar katsjoebotjes aan, moet zeker
aanwezig zijn in de tent ! :D
We wachten jullie op aan de tent ter hoogte van
Veldekensstraat 215 te Zele. We spreken daar af om 14u zodat
we onze dansbenen al kunnen opwarmen. Het echte feestje
begint om 15u en is gedaan om 17u. Voor deze toffe namiddag
vol muziek en sfeer is het €2,5 voor de inkom. Ook krijgen alle
fuivertjes hiervoor dan een drankje en een heerlijke
pannenkoek.
Wat je zeker niet mag vergeten: KATSJOEBOTJES :D

Op zondag 7 mei mogen jullie de cowboy of de indiaan in jullie
helemaal naar boven laten komen. Deze namiddag staat
helemaal in het teken van paardrijden, lasso’s en pijl- en
boogschieten. Graag verwachten we jullie om 14u aan het
lokaal. Het einduur van deze toffe namiddag is 17u.
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13 mei is het weer tijd voor onze jaarlijkse koekenverkoop!
Meer info hierover vind je op pagina 18
Jullie go-cards, bolderkarren, … zijn zeker welkom!
Op zondag 28 mei zullen Carmen, Doortje, Xavier en Balthazar
Boma aanwezig zijn! Er wordt namelijk een groot FC de
kampioenenspel gespeeld. Sta jij ook te popelen om deze
bende te ontmoeten?? Kom dan zeker van 14u tot 17u naar
ons lokaal. (handtekeningen en foto’s zijn mogelijk op het
einde van de activiteit ;) ) Tot dan!!
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Op vrijdag 16 juni mogen jullie helemaal komen ontspannen
op de KLJ na een hele toffe week op school. Jullie worden
verwacht vanaf 16u op het plein aan de KLJ. Er wordt een
heerlijk 4-uurtje voorzien door jullie lieve leiding. (Omdat wij
zien jullie toch zo graag!) Om 19u is het jammer genoeg al
terug afgelopen. En mogen de ouders jullie terug komen
ophalen. Ps: bij goed weer mogen jullie zeker jullie zwemgerief
meebrengen en een handdoek.
Op 1 juli gaan we op daguitstap!! Dit zien wij al helemaal
zitten. We hopen jullie allemaal te zien op deze dag zodat we
er nog een heel toffe en onvergetelijke dag van kunnen maken.
Verdere info volgt nog maar een tipje van de sluier vind je wel
al op pagina 15.
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Activiteiten -12
Zie jij het zitten om jouw allerbeste vriend of vriendin eens
mee te nemen naar de klj? Op zondag 23 april kan dit! Nodig
ze uit om een dag vol spelletjes te spelen en te tonen hoe leuk
klj is! Het begint om 14 u en je kan weer huiswaarts keren om
17u. De uitnodiging wordt meegegeven samen met deze
rooien droad.
De zomer start binnenkort weer en dus komen de
sportfeestkriebeltjes ook al naar boven. Daarom houden we
op zondag 7 mei een heuse sportfeest activiteit. Om 14 uur
starten we aan ons lokaal en om 17 uur mogen jullie terug
huiswaarts keren.
Jaja, we zijn er weer met onze jaarlijkse koekenverkoop op 13
mei. Meer info zullen vinden op pagina 18 Ps. Kom met dingen
op wieltjes zoals bolderkarren en go-cards.
Woehoewww! Op zondag 28 mei gaan we de sfeer binnen
onze groep nog wat meer proberen verhogen, of is dat
onmogelijk? We verwachten jullie allemaal om 14 u aan het
lokaal want we gaan aan teambuilding doen. Om 17 u mogen
jullie alweer huiswaarts keren.
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Op vrijdag 16 juni mogen jullie na een hele drukke schoolweek
komen ontspannen op ons plein. We verwachten jullie rond 16
u en zullen een 4-uurtje voorzien zodat jullie zeker geen
honger hebben. Om 19 u mogen jullie terug naar jullie huisje
keren. Ps. Zeker je zwemgerief meenemen bij mooi weer.

Op 1 juli gaan we op daguitstap!! Dit zien wij al helemaal
zitten. We hopen jullie allemaal te zien op deze dag zodat we
er nog een heel toffe en onvergetelijke dag van kunnen maken.
Verdere info volgt nog maar een tipje van de sluier vind je wel
al op pagina 15.
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Activiteiten +12
Zondag 23 april gaan we er ons werk eens van maken dat we
niet steeds met slechts 4 leden zijn hé jongens. Het is
VRIENDJESDAG!! Dé ideale gelegenheid om onze +12 groep
wat uit te breiden! Neem massaal jullie vrienden en
vriendinnen mee en samen overtuigen we hen er van dat KLJ
het leukste is wat er bestaat. De activiteit gaat door van 14u
tot 17. Een uitnodiging vinden jullie bij deze Rooien Droad.

Wat hebben we toch een mooi groot plein op onze KLJ. Op
zondag 7 mei gaan we dit terrein dan ook volledig gebruiken!
Hou jullie vast voor een hele namiddag vol actie. Wij bedenken
te gekke pleinspelen, jullie zorgen voor de teams. Deal? Oke
dan zien we jullie van 14u tot 17u.
Zaterdag 13 mei is het tijd om jullie schattigste gezichtje te
oefenen en jullie meest overtuigende verkooptechnieken nog
eens uit de kast te halen. Het is namelijk onze jaarlijkse
koekenverkoop! Meer info hierover vinden jullie op pagina 18.
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Op 28 mei is het tijd om Heiendecity onveilig te maken, we
gaan namelijk een heus stadsspel doen! We verwachten jullie
om 14u aan het lokaal. Omstreeks 17u mogen jullie terug
huiswaarts keren.
Bleiihhh examens in aantocht!! ☹ ☹ Gelukkig kennen wij op
de KLJ wel wat van ontspanning. Jullie zijn vrijdag 16 juni allen
welkom om de examenstress van jullie af te laten op de timeout activiteit. We verwachten jullie om 18u. We zullen
gezamenlijk nog iets eten en nadien nog wat spelletjes spelen.
De activiteit eindigt om 21u.

Op 1 juli gaan we op daguitstap!! Dit zien wij al helemaal
zitten. We hopen jullie allemaal te zien op deze dag zodat we
er nog een heel toffe en onvergetelijke dag van kunnen maken.
Verdere info volgt nog maar een tipje van de sluier vind je wel
al op pagina 15.
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Activiteiten +16
14 april gaan we de echte survivor in ons naar boven laten
komen. We droppen onszelf op een onbewoond eiland en
doen onze eigen expeditie robinson. Zelf vuurtjes maken,
vissen vangen, kampplaatsen sjorren, …. We doen het allemaal
vanaf 20h in het lokaal (eiland).

21 april maken we Heiende city onveilig! We schuimen alle
Heiendse straatjes af tijdens een stadsspel. We verwachten
jullie om 20h aan het lokaal.
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Say what, say what, yeah
Ooh, do do do do do do do
Car wash, car wash,
Ooh, do do do do do do do
Car wash, car wash
Working at the carwash oh oh yeah yeah
At the carwash, yeah, at the car wash
Working at the carwash yeaaahhh
zaterdag 29 april organiseren we een carwash! Meer info hier
over vinden jullie op 17.
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WOEHOEEEEE!!! De wimpel- en vendeloefeningen zijn al even
bezig duuuuus dat wil zeggen dat de zomer in aantocht is. En
wat komt er voor de zomer? Juist ja!! VOORZOMER!! Dit gaat
door op 5 mei. Hoe we hier juist voor afspreken volgt nog.

Het leven is geen ponykamp, en ook geen crèmekar, da weten
we al langer dan vandaag. We kunnen het dus nie al hebben
int leven. Maaaaarr wat ons Lieneke en ons Jonaske de Waele
jullie wel kunnen geven is een gesplitste activiteit! Voila se,
jongens en meisjes apart, gesplitst, elk den helft vant lokaal en
der nie voorbij! Deze gesplitste activiteit (ja pijnlijk we gaan
elkaar missen #mopje) gaat door op 26 mei. We verwachten
jullie nog een laatste keer allen samen aan het lokaal om 20h
Nadien worden de wegen gescheiden.

AFSCHEID NEMEN
BESTAAT NIET
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Daguitstap
Dag lieve vrienden! Op 1 juli is het tijd dat we eens iets met de
hele groep samen doen (super cool kei tof de max!!!)
Jajaaaa het is DAGUITSTAP!
Dit jaar hopen we op een stralende zon en weinig verkeer want
we gaan naar de zee!
Meer info zoals een exact uur en of we met de trein of bus
gaan volgt hierover nog. Het enige wat we jullie nog willen
zeggen is: ZET EEN GROOT KRUIS IN JULLIE AGENDA!
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Wimpel- en vendeloefeningen
Yes yes yes, de leukste tijd van het jaar is weer aangebroken,
de wimpel- en vendeloefeningen zijn teruuuuugggg!
Vanaf het 4e leerjaar zijn alle meisjes welkom om te leren
wimpelen, jongens die willen vendelen moeten iets ouder zijn.
Bij hen start het vanaf het 1e middelbaar.
De oefeningen starten dit jaar op dinsdag 4 april om 19 uur.
Verder is de regeling net ietsje anders dan vorige jaren.
Basiswimpelen:
• Elke dinsdag van 19 tot 21 uur
• Elke zaterdag van 15 tot 17 uur
Vendelen:
• Elke dinsdag van 19 tot 21 uur
• Elke donderdag van 19 tot 21 uur
Keurwimpelen:
• Elke dinsdag vanaf 20 uur
• Elke zaterdag 13 tot 15 uur
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Vanaf de grote vakantie oefent iedereen op dinsdag en vrijdag
vanaf 19 uur. Dit jaar gaan we nogmaals een poging
ondernemen om de danskriebel in ons allen los te krijgen.
Omdat dinsdag de enige dag is dat we allemaal samen
oefenen, zal er dus ook op dinsdag gedanst worden, of dat
gaan we dan toch proberen 😉
Voor de nieuwsgierigen onder jullie is hier alvast de kalender
van de sportfeesten deze zomer. Exacte info van hoe laat we
hiervoor afspreken en een vervoersregeling volgt nog.
DATUM
9 juli
16 juli
23 juli
30 juli
6 augustus
13 augustus
20 augustus
27 augustus

AFDELING
Kaprijke
Assenede
Hamme Sint-Anna
Moerbeke
Beervelde
Kruibeke
Landjuweel Lovendegem
Regionaal sportfeest Nieuwkerken-Waas
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Carwash
Op zaterdag 29 april houden we met de +16 opnieuw een
carwash, de opbrengst hiervan gaat ook rechtstreeks naar de
bouw van ons nieuwe lokaal.
We zijn te vinden aan de kerk van Heiende van 13 u tot 18 u.
Ook op andere plaatsen die nog niet bekend zijn, maar deze
worden zo snel mogelijk meegedeeld. Voor 7 euro kan je je
auto laten wassen en voor 4 euro jouw fiets. 1 ding weten we
zeker, hij zal blinken!
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Koekenverkoop
Op zaterdag 13 mei is het onze jaarlijkse koekenverkoop. Onze
koekendozen zijn talrijk gevuld met 5 amandelgebakjes, 5
rochers met chocolade, 4 confituurgebakjes en 3x2 gevulde
wafeltjes en al dit lekkers kost 7 Euro.
We gaan die dag heel Heiende en omstreke af om koekjes te
verkopen. Indien je zeker wilt zijn dat je een doos kunt
bemachtigen, kan je ook op voorhand bestellen door
bijzittende brief in te vullen.
PS: Het lid dat de meeste koeken verkocht heeft, krijgt
trouwens een beloning 😉

‘C’ is for cookie
and cookie is for me
- Cookie Monster
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Lotus, joyvalle en appelsientje op kamp
De spaaracties van Lotus speculoospasta, joyvalle en
appelsientje zijn er weer. Hebben jullie thuis één van deze
dingen, dan kan je mee helpen sparen!
Joyvalle & Appelsientje
Aan de dozen van Joyvalle en Appelsientje zijn gele flapjes, per
10 gele flappen dat we met onze KLJ kunnen verzamelen,
krijgen we 1 liter gratis melk of fruitsap mee op kamp. Drink jij
thuis één van deze dranken, knip de flapjes er dan af en breng
ze mee naar de KLJ! De actie loopt tot en met 1 juni.
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Lotus speculoospasta
Op de potten speculoospasta, en sommige andere producten
van Lotus, is een code te vinden. Per 10 codes dat we met onze
KLJ ingeven krijgen we 1 pot speculoospasta gratis mee op
kamp! Je kan de codes meebrengen naar de KLJ of online zelf
ingeven op volgende website: www.lotusopkamp.be. Bij het
ingeven van de code kan je ook aanduiden voor welke
jeugdbeweging deze code is. Deze actie loopt tot en met 31
mei 2017.
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Data om vrij te houden
✓ Daguitstap: 1 juli
✓ -9 en -12 kamp: 10 juli t.e.m. 14 juli
✓ +12 kamp: 7 juli t.e.m. 14 juli
✓ Feestweekend 2017: 8-9-10 september
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Wall of fame

23

24
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Wist-je-datjes
• er meer dan 500 man op onze fuif Drinking nine to five
was
• en er heel wat ouders zijn komen opdagen? MERCI
• ook nog eens merci aan Tim en Isabel
• de -9 super mooi kan knutselen
• en de -12 de Heiendse straten nu hun stadsspel
waarschijnlijk door en door kennen
• de +12 een mol moest ontrafelen op weekend
• en de -12 een racket heeft gebouwd
• we met meer dan 50 leden op weekend waren
• de +16 wel op heel originele wijze flesjes kan aftrekken
• onze oud hoofdleiding Leen verloofd is? Proficiat!
• enkele -9’ers voor het eerst hebben geschaatst? En ze
deden het helemaal niet slecht!
• Onze nieuwe leiding op trainingsdagen gaat
• We een lenteschoonmaak hebben gedaan en ons lokaal
nu heel mooi blinkt!
• We deze zomer een nieuwe poging gaan ondernemen
om te dansen op de sportfeesten?
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