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Hoi kids en ouders 

Hier zijn we weer met een nieuwe Rooien Droad, boordevol nieuwe activiteiten en andere nuttige 

nieuwtjes. Zo vind je bijvoorbeeld al een sneakpeak over de bouw van ons lokaal, wie zijn de 

werkgroepen en wat doen ze, info over dé fuif voor de ouders, en nog veel meer. 

MAAR VOORAL:  

BESTE WENSEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!!! 

 

Stap vol vertrouwen,  

in het nieuwe jaar. 

Maak elke dag,  

een tikkeltje bijzonder. 

We wensen jullie al het beste,  

het mooiste wat er is.  

En telkens weer opnieuw,  

een ander wonder. 

 

Vele groetjes, het bestuur:  

Melissa, Kevin, Mathias, Anne, Rosi, Lien, Marijse, Midas, Wouter, Yasmin, Sander, Joren, Yana, Jonas, 

Thomas, Lore, Emiel, Robin, Famke en Levi 
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Joepieeejoepieeejeeee! Het is terug KLJ. Onze 

eerste activiteit van 2018 is zeker niet één van 

de minste. Op zondag 28 januari gaan 

namelijk knutselen. Allen welkom vanaf 14u in 

ons lokaal en de leiding zal jullie daar dan 

nog 3 dikke nieuwjaarskussen geven om het 

jaar goed te starten. Om 17u zullen onze 

prachtige kunstwerken afgewerkt zijn en 

kunnen jullie terug naar huis gaan.   

 

 

 

 

 

 

Kunnen jullie onrecht en het kwade aan? Op 

zondag 4 februari spelen we het 112-spel. Ben 

je een heldhaftige brandweerman/vrouw, 

een stoere politieman/vrouw of eerder een 

slimme dokter? Kom dan tegen 14u naar ons 

lokaal en bewijs dat jij samen met alle andere 

-9 de wereld kan redden! Om 17u zit jullie taak 

erop en mogen jullie thuis gaan uitrusten van 

dit groots avontuur. Ps vergeet je uniform niet 

aan te trekken. 

 

 

 

 

 

 

 

Op zondag zondag 25 februari gaan we op 

stap in de Heiendse straten en wegels. Wat 

jullie daar te wachten staat blijft nog even een 

verrassing, maar 1 ding kunnen we wel al 

zeggen… HET WORDT SUPER LEUK!! Dus jij 

mag dit zeker niet missen. Wij verwachten 

jullie van 14u tot 17u aan ons lokaal. 

 

 

     

  

 

De winter is al bijna voorbij, maar dat houdt 

ons niet tegen om met z’n allen nog eens te 

gaan schaatsen en dit op zondag 4 maart. 

We leggen geen bus in maar zouden graag 

carpoolen. We vertrekken om 13u30 aan ons 

lokaal en we zouden hier graag rond 17u 

terug zijn. Dit is afhankelijk van het verkeer op 

de weg. We gaan schaatsten in de Kristalijn in 

Gent. Laat voor 25 februari weten aan Kevin 

(0474/06.86.61) of je mee gaat. Voor het 

vervoer zijn we ook nog op zoek naar ouders 

die willen rijden. Indien u kunt rijden mag u dit 

ook laten weten aan Kevin (aantal personen, 

inclusief eigen kinderen). Wij maken dan een 

regeling voor het voeren en halen. Voor deze 

uitstap vragen we 5 euro. De gewestkas legt 

hier ook een stukje bij. 

 

Zondag 28 januari 

Zondag 25 februari 

Zondag 4 maart 
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Jullie dachten waarschijnlijk al dat we het 

vergeten waren, maar nee hoor: ook dit jaar 

gaan we met de -9 op de enige echte 

RECHTENDOORTOCHT!! Op zondag 18 maart 

rollen we in de modder, springen we over 

beken, kruipen we tussen prikkeldraden 

aangezien de enige richting die we kunnen 

uitgaan ‘rechtdoor’ is. We verwachten jullie 

allemaal om 14u aan ons lokaal met 

waterdichte botten en kledij aan die vuil mag 

worden (voorzie eventueel ook reservekledij). 

Om 17u mogen jullie terug naar huis. 

 

 

 

 

 

 

Op zondag 25 maart mogen jullie allemaal 

jullie vriendjes en vriendinnetjes meenemen 

naar de KLJ en kunnen jullie eens tonen wat 

jullie hier allemaal uitsteken. Met z’n allen 

spelen we een fantastisch spel en maken we 

er een onvergetelijke namiddag van! De 

vriendjesdag gaat door van 14u tot 17u aan 

ons lokaal. Uitnodiging volgt nog, maar zet 

het alvast in jullie agenda en in die van jullie 

vriendjes. 

 

 

 

 

 

 

Zondag 18 maart 
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Het is nog maar net nieuwjaar geweest en het 

is al weer klj. Nu dacht toch dat al die 

familliefeesten voorbij waren maar nee, dit is 

niet zo WANT wij spelen op zondag 28 januari 

het grote familliefeestspel. We verwachten je 

om 14 u aan het lokaal en 17 u mogen jullie 

weer huiswaarts keren.  

 

 

Voor al die gene met vlindertjes in de buik is 

dit het perfecte moment om te leren hoe een 

gentleman of een echte dame zich gedraagt. 

Met valentijn in het vooruitzicht, kunnen jullie 

die tips vast en zeker gebruiken! Wij 

verwachten jullie op zondag 4 februari van 

14u tot 17u voor een snelcursus versieren! 

 

 

 

Yes yes  yesssss, de leukste, beste en 

lekkerste activiteit van het jaar. Ja ja het is de 

grote kookactiviteit. Wat we gaan maken, 

mogen jullie zondag 28 januari ontdekken. 

Om 14u verwachten we onze chefkoks en om 

17u mogen jullie de keuken verlaten. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Wat hoort er bij de winter? Schaatsen 

natuurlijk! Dit  jaar gaan we niet met de bus 

maar gaan we carpoolen. We vertrekken om 

13u30 aan ons lokaal en zijn terug rond 17 u.  

zoals elk jaar gaan we schaatsen in de 

kristalijn in Gent. Iedereen die mee wilt gaan 

moet voor 25 februari iets laten weten aan 

Kevin (0474/06.86.61). We zijn ook op zoek 

naar ouders die willen rijden  dit mag je laten 

weten aan kevin (aantal personen, inclusief 

eigen kinderen). Wij maken dan een regeling 

voor het vervoeren en halen. Voor deze 

uitstap vragen we 5 euro.    

  

 

Woehoeewwww, vandaag gaan we eens 

onze beste survival skills boven halen. Kom 

allemaal tegen 14 u naar ons lokaaltje in jullie 

kleren die toch wel een beetje vuil mogen 

worden en dan mogen jullie rond 17 u weer 

naar huis keren om een propere douche te 

nemen.  

 

  

 

 

Zondag 28 januari 

Zondag 4 februari 

Zondag 18 maart 
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Op zondag 25 maart mogen jullie allemaal 

jullie vriendjes en vriendinnetjes meenemen 

naar de KLJ en kunnen jullie eens tonen wat 

jullie hier allemaal uitsteken. Met z’n allen 

spelen we een fantastisch spel en maken we 

er een onvergetelijke namiddag van! De 

vriendjesdag gaat door van 14u tot 17u aan 

ons lokaal. Uitnodiging volgt nog, maar zet 

het alvast in jullie agenda en in die van jullie 

vriendjes. 

 

 

Zondag 25 maart 
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Al wie dat niet springt, is … Opgelet want wij 

gaan springen! Zondag 28 januari is het 

ideale moment om onze beentjes eens te 

strekken. We gaan namelijk naar Jumpsky in 

Lochristi. We rijden met de fiets naar Lochristi. 

Om 13u30 verzamelen we aan ons lokaal. Om 

17u zijn we terug en zullen we waarschijnlijk 

moe gefietst en gesprongen zijn. De prijs voor 

dit springavontuur is 5 euro. Wie daar al 

geweest is en Anti-slipsokken van daar heeft 

brengt deze best mee. Wie dit nog niet heeft 

brengt nog 3 euro extra mee. De kas legt ook 

een deeltje bij. Wij staan al te springen! 

 

 

 

 

Cupido heeft zijn pijl en boog weer in de 

hand. Wordt jij geraakt door een van zijn 

pijlen? Wie zal jouw hart veroveren? Dit kom 

je te weten op zondag 4 februari. Om 14u 

staat Ingeborg voor jullie klaar met Blind 

Date. Rond 17u zal Cupido al zijn pijlen 

hebben opgeschoten en is het tijd om weer 

huiswaarts te keren.  

 

 

De Slimste Mens, Is er nog WiFi in Tahiti, één 

jaar gratis, aan quizprogramma’s geen 

tekort. Maar wie wordt de slimste mens van   

t’ Heiende? Dat zal beslist worden op zondag 

25 februari. Erik Van Looy stelt de eerste vraag 

om 14u en rond 17u zal geweten zijn wie zich 

de slimste mens van ’t Heiende mag noemen. 

 

 

Zoals elk jaar gaan we terug schaatsen met 

het gewest. Dit vindt plaats op zondag 4 

maart. We leggen geen bus in maar zouden 

graag carpoolen. We vertrekken om 13u30 

aan ons lokaal en we zouden hier graag rond 

17u terug zijn. Dit is afhankelijk van het verkeer 

op de weg. We gaan schaatsten in de 

Kristalijn in Gent. Laat voor 25 februari weten 

aan Kevin (0474/06.86.61). of je mee gaat. 

Voor het vervoer zijn we ook nog op zoek naar 

ouders die willen rijden. Indien u kunt rijden 

mag u dit ook laten weten aan Kevin (aantal 

personen, inclusief eigen kinderen). Wij 

maken dan een regeling voor het voeren en 

halen. Voor deze uitstap vragen we 5 euro. De 

gewestkas legt hier ook een stukje bij. 

 

Zondag 28 januari 

Zondag 4 maart 
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Haal die atlassen maar al boven en smeer 

jullie kuiten maar al in want op zondag 18 

maart worden jullie gedropt op bestemming 

X. Wie kan zich het beste oriënteren en welk 

team zal als eerste aan het lokaal geraken? 

Jullie blinddoeken gaan om rond 14u en jullie 

worden vervoerd naar onze geheime 

bestemmingen. Hopelijk zijn jullie rond 17u 

terug aan ons lokaal om naar huis te gaan ;). 

PS: Voorzie misschien een zaklamp voor 

moest je niet voor het donker thuis geraken 

😉.  

 

 

 

 

Op zondag 25 maart is het weer zo ver! Tijd 

om je vrienden van buiten de KLJ kennis te 

laten maken met de leukste bezigheid op 

zondagmiddag! Jullie, en jullie vrienden, zijn 

welkom vanaf 14u. Tegen 17u zijn jullie 

vrienden hopelijk overtuigd geraakt van de 

KLJ en misschien zien we ze zelfs terug! 

Zondag 18 maart  
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Woehoeee de eerste activiteit van het nieuwe 

jaar kan van start gaan! Omdat de meesten 

van ons net uit de examens komen, zullen we 

het wat rustig aan doen. Wat de leiding 

precies voor jullie in petto heeft, kom je dan te 

weten. We openen de deuren van het lokaal 

om 20u, rond 23u zal de activiteit gedaan zijn. 

 

 

Zijn jullie trouwe kijkers van De Slimste Mens? 

Dat komt dan goed uit, want op vrijdag 2 

februari testen Anne en Marijse wie de slimste 

KLJ’er onder ons is. Benieuwd naar wat voor 

zotte quiz jullie presentatoren bedacht 

hebben? Om 20u starten we! 

 

 

 

 

JAWEL! DE LEUKSTE WEEK VAN ALLE WEKEN 

KOMT ER WEER AAN!! Van zondag 25 februari 

tot en met zaterdag 3 maart mogen jullie lieve 

plussetjes een weekje op de KLJ komen 

wonen! We ontdekken wie het grootste 

ochtendhumeur heeft, wie de ijverigste 

student is, wie het best kan koken en nog veel 

meer!  

Meer info over de midweek vinden jullie in de 

brief die nog uitgedeeld zal worden. 

 

9 maart paard staat kaart! Met deze woorden 

werd de datum voor deze speciale activiteit 

verzegeld. Ja, speciaal ja. Benieuwd wat we 

gaan doen hé 😉 We gaan in elk geval al niks 

doen met paarden, aangezien sommigen 

onder ons daar allergisch aan zijn. Wel gaan 

we een activiteit doen met een andere KLJ  

ME DIE VAN ZEEL LEH! Oefen je beste Zeels 

maar al want het beloofd een avond te 

worden om niet snel te vergeten. Waar de 

activiteit doorgaat en hoe laat, kom je later 

nog te weten. 

 

 

 

Vrijdag 23 maart is het opnieuw +16 en +20 

activiteit. Wat we gaan doen, moeten we nog 

bedenken. Heb jij een tof idee? Laat het gerust 

weten! De activiteit zal normaal doorgaan van 

20h tot 23h. 

 

Vrijdag 26 januari 

Vrijdag 23 maart 

Vrijdag 2 februari 
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Zoals algemeen geweten is, hebben we met onze KLJ bouwplannen. In dit rubriekje brengen we jullie 

alvast op de hoogte van de stand van zaken.  

Waarom bouwen?   

Het antwoord op deze vraag kennen jullie waarschijnlijk allemaal. Ons lokaal is niet alleen te klein voor 

ons steeds stijgend ledenaantal, maar heeft gewoon ook zijn beste tijd gehad. Hoe gehecht we ook zijn 

aan ons gezellig lokaaltje, verwarmen met flessen gas, hier en daar een vochtplek, ons materiaal opslaan 

bij de helft van het bestuur thuis, ideaal is het zeker niet.  

Wat komt er in de plaats?   

Een vraag waar velen van jullie waarschijnlijk erg benieuwd naar zijn, en daarom dus ook hier het 

antwoord! Ons huidig lokaal is 20m x 6,5m, een totaaloppervlakte van 130m² dus. Met ons nieuw lokaal 

zouden we van 130m² naar 300m² gaan, een kleine uitbreiding dus 😉 Op de foto’s hieronder krijg je 

een idee van hoe ons nieuw lokaal er zal gaan uitzien. Natuurlijk komen er hier en daar nog wel wat 

aanpassingen. 

Zijgevel: 

Voorgevel: 
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Binnenkant lokaal: 

Binnen de werkgroep van de bouw is ondertussen besloten om nog twee kleinere lokaaltjes van 50m² te bouwen. Deze zouden zich helemaal links in het 

lokaal bevinden. De sanitaire blok wordt uitgebreid naar aparte wc’s met douches. De berging zal een totaaloppervlakte hebben van zo’n 30m², dat is meer 

dan het dubbele aan berging dan dat we nu hebben. Aan de toog willen we ook een kookvuur voorzien. Tenslotte zouden we graag de gasleidingen aan 

de straat laten doortrekken tot aan ons lokaal en eventueel ook internet voorzien. 
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En van waar gaan jullie dat geld halen?   

De richtprijs van ons nieuw lokaal bedraagt zo’n €150.000. Hiervan zouden we €65.000 betalen met onze 

eigen middelen. De opbrengsten van de jenevertocht, het feestweekend en onze 2e fuif Drinking Nine to 

Five gaan hier rechtstreeks naartoe. Natuurlijk letten we er ook op dat we nog geld over hebben om onze 

ledenwerking te onderhouden, want dat blijft nog steeds prioriteit. Aan de hand van subsidies zouden we 

€30.000 bijeen kunnen krijgen. €25.000 hiervan komt van het stad Lokeren zelf, de overige €5000 via 

andere subsidiekanalen. Nog €55.000 dus dat we via andere kanalen bijeen moeten sprokkelen. Dit 

willen we doen aan de hand van sponsoring van aannemers en bouwmaterialen, eventueel renteloze 

leningen bij het stad enzovoort. Verder hebben we ook speciaal voor de bouw van het lokaal een 

werkgroep evenementen opgericht. 

Werkgroep Evenementen   

In deze werkgroep zitten Marijse, Kris De Rooze (papa van Kamiel en Remy) en Lieve van Bastelaere 

(mama van Fien, Tina en Tijl). Samen engageren zij zich om tal van acties op te starten ten voordele van 

het nieuwe lokaal. Onlangs zaten zij voor het eerst samen en kwamen uit een productieve brainstorm 

volgende ideeën:  

• een eigen bier brouwen 

• wc-papier verkopen  

• kerstmarkt op de markt van Lokeren 

• de wc’s op de Lokerse Feesten doen  

• de leden toffe dingen laten knutselen en verkopen (onderleggers, kaartjes …)  

• Eigen KLJ-kalenders verkopen  

• …. 

(Bovenstaande ideeën waren slechts een brainstorm en zijn dus nog niet met zekerheid te bevestigen of 

ze er ook door zullen komen!) 

Het besluit van deze werkgroep was vooral dat het niet haalbaar is om steeds opnieuw in de Heiendse 

straten te leuren en dat we graag de ouders van onze leden meer willen betrekken. Daarom ook een 

warme oproep aan alle ouders die graag hun steentje bij willen dragen!  

Kerstmarkt: Aangezien de kerstmarkt midden in de examens valt van het bestuur, doen we er sinds dit 

jaar niet meer aan mee. Wel dachten we er binnen de werkgroep aan dat er misschien wel ouders zijn 

die ons willen vertegenwoordigen op de kerstmarkt.  

Lokerse Feesten: Elk jaar worden er vrijwilligers gezocht om de wc’s te doen op de Lokerse Feesten. Dit 

zou niet alleen een mooie bijverdienste zijn, de vrijwilligers pikken ook een gratis optreden mee!  

Ben jij een ouder dit zich wel wil engageren voor zaken zoals hierboven? Laat dan gerust iets weten aan 

Marijse (04/93.71.30.33) of via mail vb_marijse@hotmail.com. Op die manier weten we of het al dan niet 

de moeite is om over dit soort dingen na te denken. 

PS: Indien je een fantastisch idee hebt om geld te verdienen voor ons nieuw lokaal, geef gerust een seintje!  
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Binnen het bestuur en de werkgroep evenementen doen we al tal van activiteiten om aan centjes te 

geraken voor het lokaal, maar het hoeft niet altijd even veel tijd in beslag te nemen. Sommigen onder 

jullie hebben het misschien al zien passeren, TROOPER. Trooper is een platform dat samenwerkt met tal 

van winkelketens en hun online webshop. Als je via de link www.trooper.be/kljlokerenheiende je online 

aankopen doet, gaat er gemiddeld zo’n 5% naar ons, zonder dat jij hiervoor extra betaalt. Een win-win 

situatie dus!  

  

http://www.trooper.be/kljlokerenheiende
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Bij KLJ zitten we nooit stil, dat is jullie waarschijnlijk al duidelijk geworden. Hier dan ook even wat nieuws 

over de voorbije evenementen. 

Feestweekend 

Drie dagen feest in september, daar kennen we alles van! Ondanks dat de regenwolken ons boven het 

hoofd hingen, hebben we het tweede weekend van september weer een topeditie neer gezet van ons 

feestweekend! 

Op vrijdag gaven we het startschot met onze beachnight. Met 17 ploegen en een goeie dosis sfeer en 

gezelligheid kon ons weekend van start gaan! Net zoals de voorgaande edities wist het ploegje ‘oud-

KLJ’ hun eer te bewaren en werden ze eerstes.  

  

Zaterdag was het voor de derde keer Rhythm of the Night, en dat was dit jaar nog beter dan de 

voorgaande edities! Met maar liefst 750 Aanwezigen kunnen we zeker spreken van een geslaagde fuif. 

 

Op zondag sloten we af met een barbecue met 230 eters. 

Kort samengevat, het was een weekend om u tegen te zeggen. Bedankt aan alle ouders die hun steentje 

bijgedragen hebben tijdens ons feestweekend. Ook bedankt aan alle ouders die aanwezig waren op één 

van deze dagen! 
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Jenevertocht 

Naar jaarlijks gewoonten organiseren we de vrijdag voor Halloween onze Jenevertocht. Dit jaar 

overtroffen we onszelf opnieuw. Er werden talrijk jeneverkes gedronken, en hier en daar eens goed gegild, 

want jawel, griezelig was het af en toe wel. Met zo’n 500 deelnemers kunnen we erg tevreden 

terugblikken op dit evenement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlichte tractorstoet   

Last but not least, enkele weken terug organiseerden we voor het eerst onze verlichte tractorstoet, samen 

met de Landelijke Gilden. Met 155 tractoren kunnen we zeggen dat het er boenk op was. Samen 

verlichtten we de Heiendse straten en dat was een heel spektakel! Nogmaals willen we Annelies en 

Renaat (mama en papa van Robbe en Mirte) bedanken voor het gebruik van hun hangaar. 
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Doorheen ons werkjaar zijn er steeds enkele data die jullie van in het begin gewoon vrij moeten houden! 

Pak die rode stift maar al vast want deze evenementen kan je gewoon niet missen. 

• Zaterdag 17 februari: drinking nine to five  

• Zaterdag 21 april: koekenverkoop 

• Zaterdag 12 mei: carwash 

• Zaterdag 30 juni: daguitstap 

• Maandag 9 t.e.m. vrijdag 13 juli: +16 kamp 

• Zaterdag 14 t.e.m. zaterdag 21 juli: +12 kamp 

• Maandag 16 t.e.m. zaterdag 21 juli: -9 en -12 kamp 

• Zaterdag 28 juli: barbecue 

• Zondag 29 juli: SPORTFEEST 

• 7-8 september: feestweekend (Beachnight + Rhythm of the Night) 

 

 

 

 

 

Nog vragen? Onze leiding en bestuur staan steeds paraat! Hieronder vind je de gegevens van elke 

groepsverantwoordelijke. Indien je graag één van de andere bestuursleden contacteert, vind je hun 

gegevens in de vorige Rooien Droad of op de website!  

• -9: Anne Van Eetvelde 0470/38.68.57 

• -12: Yana Beernaert 0472/46.65.45 

• +12: Kevin De Waele 04/74.06.86.61 

Voor meer algemene vragen kan je terecht bij onze hoofdleiding Kevin De Waele en  

Melissa Van Bastelaere. 

Kevin        Melissa 

 04/74.06.86.61      04/76.61.67.00  

 kevindewaele@hotmail.be    melissavanbastelaere@gmail.com  

 

Mailen naar de KLJ zelf kan op volgend emailadres: kljlokerenheiende2@gmail.com, daarnaast vind je 

ook informatie op onze website kljlokerenheiende.be  

Voor meer up-to-date info zoals foto’s en andere leuke nieuwtjes kan je altijd op onze facebookpagina 

terecht. 
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Wist je dat we 

een nieuwe 

leider hebben 

bij de -9? 

Welkom Levi! 

Wist je dat het op 17e februari 

weer tijd is om de ouders 

helemaal uit hun dak te laten 

gaan? Want jawel, het is weer 

Drinking Nine to Five 

Wist je dat de 

alle leden weer 

braaf waren dit 

jaar Wist je dat de +20 hun eerste 

activiteit heeft gehad? Ze gingen 

samen naar de kerstmarkt in Gent 

Wist je dat er twee bestuursleden 

binnenkort op erasmus vertrekken? 

Mathias gaat voor 6 maand naar 

Amsterdam en Lien voor 3 maand 

naar Estland 

 

Wist je dat er 

bij de +12 wel 

wat 

kooktalent zit? 

Wist je dat de -9 echte 

sneeuwliefhebbers zijn 
Wist je dat Hilde Colman  (mama 

van Arthur, Emilie en Virginie) 

pannekoeken heeft gebakken op 

onze Jenevertocht? Bedankt 

Hilde! 


