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Inleiding  
 
Hey halloooo! 

De zomer is de deur nog niet uit en de leiding staat hier al klaar met een nieuwe Rooien 

Droad boordevol leuk nieuws en andere nuttige info. Zo hebben jullie waarschijnlijk al 

gezien dat we de Rooien Droad in een nieuw jasje gestoken hebben! (Hopelijk vinden jullie 

het een beetje mooi 😉 )  

 

Het jasje is dan wel veranderd, de inhoud blijft hetzelfde. In deze Rooien Droad vinden jullie 

info over het inschrijvingsgeld, de prijzen van de kledij en drankkaarten, welke activiteiten 

dat we de komende maanden voor jullie allemaal in petto hebben, dat de Rooien Droad 

digitaal gaat en nog veeell meer!  

 

Vele zonnige groetjes, jullie nieuw en uitgebreid bestuur:  

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

Yana, Jonas, Thomas  

En de aanwinst van dit jaar: Lore, Emiel, Robin, Famke  
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Jaarthema   
 
Elk jaar bedenkt KLJ nationaal een jaarthema. Dit jaar is de slogan ‘Gewoon gaan’. 

Gewoon gaan staat voor uitdagingen aangaan. Want, KLJ’ers verleggen hun grenzen, 

zowel letterlijk als figuurlijk.  
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Anne Van Eetvelde
0470/38.68.57

Aantal jaren lid: 12 jaar
Leukste KLJ moment: De -9 die zich 
helemaal liet gaan in het naspelen van 
hondjes op kamp in Kieldrecht 

Lien Raes
0498/23.49.60

Aantal jaren lid: 8 jaar
Leukste KLJ moment: De 
kampvuurmomenten op de laatste 
kampdag

Lore Van De Vondel
0491/93.29.08

Aantal jaren lid: 4 jaar
Leukste KLJ moment: Landjuweel 2017

Leidings- en bestuursploeg
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Yana Beernaert
04/72.46.65.45

Aantal jaren lid: 8 jaar
Leukste KLJ moment: Eerste jaar leiding 

Rosi Van Eetvelde
0478/52.30.03

Aantal jaren lid: 11 jaar
Leukste KLJ moment: bezinning met de -9 op 
ruimtevaartweekend #blijten

Yasmin Maes
0470/82.95.66

Aantal jaren lid: 10 jaar
Leukste KLJ moment: Het kampvuur op de 
laatste kampdag

Emiel Van Laethem
0476/83.75.46

Aantal jaren lid: 4 jaar
Leukste KLJ moment: Elk moment dat ik op de 
KLJ ben 
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Kevin De Waele
0474/06.86.61

Aantal jaren lid: 12 jaar
Leukste KLJ moment: Het kampvuur op de 
laatste kampdag

Robin De Backer
0472/63.88.97

Aantal jaren lid: 8 jaar
Leukste KLJ moment: De sportfeesten en de 
vendeloefeningen, ideale ontspanning na 
een school- of werkdag

Famke Goeman
0474/06.18.35

Aantal jaren lid: 5 jaar
Leukste KLJ moment: Mijn eerste 
Landjuweel
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Midas Van Bastelaere
0476/04.27.78

Aantal jaren lid: 7 jaar
Leukste KLJ moment: De Vojak oplopen in 
Kroatië

Marijse Van Bastelaere
0493/71.30.33

Aantal jaren lid: 10 jaar
Leukste KLJ moment: Op +12 kampen zien 
hoe de leden één hechte groep worden 

Melissa Van Bastelaere
0476/61.67.00

Aantal jaren lid: 11 jaar
Leukste KLJ moment: Fascination winnen op 
het Landjuweel in 2015
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Mathias De Backer
0478/45.39.13

Aantal jaren lid: 11 jaar
Leukste KLJ moment: De befaamde 
barracuda in Kroatië, de gezelligste avonden 
werden daar beleefd!

Wouter Boone
0498/05.10.44

Aantal jaren lid: 4 jaar
Leukste KLJ moment: Het +16 kamp in Kroatië 
was echt een onvergetelijke ervaring!

Thomas Boone
0477/36.49.49

Aantal jaren lid: 3 jaar
Leukste KLJ moment: Het +16 kamp in Kroatië



Pagina | 10  
 

 

 

  

Sander Bracke 
0499/35.73.27

Aantal jaren lid: 5 jaar
Leukste KLJ moment: In Kroatië de Vojak op 
stappen/lopen

Jonas De Waele
0471/89.77.68

Aantal jaren lid: 11 jaar
Leukste KLJ moment: De Vojak opstappen in 
Kroatië, en vooral het uitzicht

Joren Leys
0495/69.14.35

Aantal jaren lid: 4 jaar
Leukste KLJ moment: Het +16 kamp in Kroatië
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Lid worden 
Vond jij de startdag super tof en ben je 100% zeker dat je lid wil worden van deze toffe 

bende, of twijfel je juist nog een beetje? Volg de pijlen en kijk welke optie bij jou past! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ik kwam naar de 

startdag en vond 

deze … 

Super tof!  

Waar schrijf ik me in? 
Leuk, maar ik ben nog niet 100% 

overtuigd of dit wel iets voor mij 

is 

Je kan een drietal activiteiten komen 

proberen en nadien beslissen of je je 

al dan niet inschrijft 

Inschrijven kost 20 euro. Voor broers en zussen in de KLJ is het slechts 10 

euro. Via de mutualiteit kan je ook een deel van het inschrijvingsgeld 

terugtrekken. Deze papieren kan je bij de leiding vinden. Betalen kan als je 

naar de KLJ komt, op die manier kunnen we ook de juiste gegevens 

noteren van elk lid. 
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Drinken en eten op de KLJ  

We werken al enkele jaren met een drankkaart op de KLJ. Deze koop je in het begin van het jaar aan. 

Op de activiteiten worden jouw consumpties dan aangerekend op de drankkaart. Als deze bijna op 

is, meldt de leiding dit zodat je tijdig een nieuwe kan kopen. Geen drankkaart = geen drankje/chips!  

Een grote drankkaart kost 15 euro voor 20 consumpties. Een kleine drankkaart kost 7,5 euro voor 10 

consumpties. Een drankje of een zakje chips is telkens 1 consumptie.  

KLJ gaat digitaal 

Zoals jullie al gezien hebben, heeft de Rooien 

Droad deze zomer een make-over gekregen. 

Sinds dit jaar willen we onze postduif zo 

minmogelijk laten vliegen en zo veel mogelijk 

via mail versturen. Op die manier sparen we 

niet enkel papier uit, ook jullie kunnen jullie 

boekje/brieven niet meer kwijt raken én de 

leiding kan deze ook niet meer vergeten 

binnensteken 😉  

Aangezien we dus alles willen digitaliseren, is 

het dus super belangrijk dat we van elke 

ouder/lid een correct emailadres hebben! 

Laat dit zeker nakijken als je op de KLJ bent.  

Indien je toch graag de Rooien Droad en 

andere brieven van de KLJ op papier krijgt, 

vragen we een forfaitair bedrag van 5 euro 

voor de drukkosten.   

Kledij  

Het is altijd leuk om op de KLJ in een KLJ trui of T-

shirt te verschijnen. Zo wordt niet enkel het 

groepsgevoel bevorderd, het is ook gemakkelijk 

als we met een grote groep een activiteit op 

verplaatsing hebben. Een KLJ trui, T-shirt of 

sjaaltje is zeker niet verplicht, maar het is wel een 

aanrader! 

• Trui: 20 euro  

• T-shirt: 12 euro  

• KLJ sjaaltje: 5 euro  

Sinds dit jaar heeft KLJ ook KLJ rokjes en shorts! 

Deze zijn niet bij ons in het lokaal te verkrijgen, 

maar wel via de KLJ webshop. Een rokje kost 26 

euro in de kindermaten en 29 euro in de 

damesmaten. Een KLJ-short kost 32 euro in de 

kindermaten en 35 euro in de herenmaten.   
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Activiteiten -9 

     

     

  

 

Na onze startdag vliegen we er eens ECHT in! 

Dit doen we natuurlijk met een topper. 

Zondag 1 oktober nodigen wij alle ridders en 

prinsessen uit Heiende en omstreken uit op 

de KLJ. Wie van de -9 is de elegantste prinses 

en wie is de dapperste ridder? Bewijs wat je 

in je mars hebt en kom van 14u tot 17u naar 

ons kasteel (oké, ja ons lokaal :p )! 

 

 

Als je denkt dat we bij KLJ Heiende met veel 

klj’ers zijn, dan heb je al de andere klj’ers van 

het gewest nog niet samen gezien! Op 

zondag 15 oktober krijgen jullie de kans om 

alle kinderen van ons gewest te leren kennen 

en een dolle namiddag te beleven! We 

verwachten jullie om 14u aan het lokaal van 

Hijfte meisjes (Doornzelestraat). De 

geweststartdag eindigt zoals gewoonlijk om 

17u. 

 

 

 

 

 

 

Joepieee het is herfst! De beste tijd om eens 

lekker te gaan spelen in het bos! Zondag 22 

oktober is het van dat! We verzamelen om 14u 

aan de parking tussen het Verloren Bos en 

Het Bospark (Snepstraat, Lokeren). Na een 

hele namiddag vol plezier, mogen jullie om 

17u daar terug opgehaald worden op 

dezelfde plaats. 

 

 

 

-9  ON WHEELS!! Hopelijk kunnen jullie al 

redelijk goed jullie evenwicht houden, want 

zondag 5 november loopt iedereen op 

wieltjes! Breng dus allemaal jullie step, 

rolschaatsen, waveboard, inline skates, 

fiets… mee. Welkom vanaf 14u aan ons 

lokaal, en uitgebold tegen 17u! 

 

 

 

 

 

Op zondag 12 november mogen jullie je 

kookkunsten meebrengen naar de KLJ, want 

we gaan gezellig samen koken! Woehoeee, 

dat wordt megafantastischdemaxxx! Allen 

welkom vanaf 14u aan ons lokaal en om 17u 

is de activiteit afgelopen en mogen jullie met 

waarschijnlijk een vol buikje terugkeren naar 

huis.  

Zondag 1 oktober 

Zondag 15 oktober 

Zondag 12 november 
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Hopelijk zijn jullie braaf geweest?? Want op 

zondag 3 december komt de Sint langs op de 

KLJ. Jullie zijn welkom vanaf 14u en hopelijk 

kunnen jullie om 17u terug huiswaarts keren 

en zijn jullie niet in de zak van Zwarte Piet 

beland, want vergeet niet, de Sint ziet alles 

héé 😉 

 

 

We zullen jullie eens nieuwsgierig maken, 

want op zondag 10 december is het namelijk 

verrassingsactiviteit. Wat we die namiddag 

zullen doen is volledig geheim. Woehooee, wil 

je komen ontdekken wat wij voor jullie in petto 

hebben? Kom dan zeker langs van 14u tot 17u 

aan het KLJ lokaal. 

 

Op zondag 26 november is het tijd om onze 

vrienden van het gewest nog eens te zien. 

Samen gaan we gezellig naar een film kijken. 

Deze namiddag gaat door in het lokaal van 

Hijfte jongens (Hijfte center 33). De film start 

om 14 uur en om 15u30 is hij weer gedaan.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 10 december 

Zondag 3 december  
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Activiteiten -12 
 

   

Op zondag 1 oktober halen we onze 

veiligheidbrillen en labojassen uit de kast. 

Jullie worden aan het lokaal verwacht van 14u 

tot 17u om verschillende wetenschappelijke 

experimentjes uit te voeren. Laat ons hopen 

dat er niets ontploft!! 

 

En jaaaaa het is weer zo ver. DE 

geweststartdag! We leren daar niet alleen 

veel nieuwe klj’ers kennen maar we spelen 

daar ook nog eens mega toffe spelletjes. Dit 

alles kan dan ook op zondag 15 oktober in het 

lokaal van lochtisti hijfte meisjes 

(doornzelestraat). Jullie worden daar verwaht 

om 14h en om 17h mogen jullie mama’s of 

papa’s jullie terug komen halen.  

 

 

 

 

Dag liefste minnertjes op zondag 22 oktober 

gaan we met z’n allen naar het bos want het 

is namelijk bosspel. Wat heb je nodig: een 

fiets die in orde is, kleren die vuil mogen 

worden en superveel zin om je uit te leven in 

het bos. 

We verwachten je om half 2 aant het lokaal 

met de fiets. Tegen 5 uur zijn we terug en dan 

mogen jullie huiswaarts keren.  

 

 

 

 

Op zondag 5 november gaan we eens testen 

hoe slim jullie wel zijn want we houden de 

enige, echte grote werkmensenquiz! Wat 

jullie hiervan mogen verwachten zullen jullie 

dan wel zien! Het gaat door van 14h tot 17h in 

ons lokaaltje. 

     

  

 

Trek je katsjoebottjes maar al aan want ja, 

we gaan op rechtendoortocht! Op zondag 

22 november is het zo ver! Vergeet ook zeker 

geen kleren aan te doen die vuil mogen 

worden want om 14h zullen we vertrekken 

op een heuse tocht door de heiendse velden. 

Om 17h zullen we terug aan het lokaal zijn 

en dan mogen jullie ook weer naar huis.   

Zondag 1 oktober 

Zondag 15 oktober 

Zondag 22 november 
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Het is alweer even geleden dat we onze 

vrienden va het gewest gezien hebben dus 

organiseren we op zondag 26 november 

een gewestcinema. Welke film we gaan 

kijken weten we nog niet maar jullie worden 

wel verwacht om 14 uur In het lokaal van KLJ 

lochristi-Hijfte jongens ( Hijfte-center 33, 9080 

Lochristi) om 15u30 mogen jullie mama’s of 

papa’s jullie terug komen halen want dan is 

de film gedaan  

 

  

 

 

“Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint” 
OOOOH jaa, wees maar zeker dat hij komt. 

Het enige wat we nog niet weten is ofdat 

jullie wel braaf zijn geweest? En dat gaan we 

testen in het grote sinterklaasspel! Jullie 

worden om 14h verwacht aan het lokaal en 

om 17h mogen jullie terug naar huis keren.  

 

 

Op zondag 10 december is Kerstmis inzicht 

dus houden we een kerstfeestje. Iedereen is 

welkom om 14 uur en om 17 uur zijn we 

uitgefeest en mogen jullie terug huiswaarts 

keren. 

 

 

 

 

Zondag 26 november   
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Activiteiten +12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Trek jullie sportiefste kleren en jullie 

sportschoenen maar al aan! Want ons 

SPORTfeest komt er aan. Wat nu al? Ja maar, 

dit valt niet in de zomer maar op zondag 1 

oktober. We verwachten jullie om 14u aan het 

lokaal. Om 17u mogen jullie terug huiswaarts 

keren. 

 

 

 

Omdat de sportfeesten al een tijdje achter de 

rug zijn is het tijd om onze vrienden van het 

gewest nog eens te ontmoeten. We houden 

een heuse geweststartdag op zondag 15 

oktober. De verschillende klj’s zullen die 

middag tegen elkaar strijden. De strijd zal 

starten om 14u en rond 17u zullen we weten 

wie met de trofee naar huis mag gaan. De 

strijd zal gestreden worden op de terreinen 

van Lochristi-Hijfte meisje (Reinaertveld, 

Doornzelestraat 9080 Lochristi).  

 

 

 

De herfst is in aantocht. Dat betekent tijd voor 

een bosspel! Zondag 22 oktober trekken we 

onze katsjoebotten aan en rijden we naar het 

bos. Om 14u verwachten we jullie aan het 

lokaal met jullie fiets (met slot!). Rond 17u 

zullen we aan ons lokaal terug zijn.  

 TIP: Doe kleren aan die vuil mogen worden 

 

 

Op 5 november is ons moto “ni plooien” en 

gaan we los over alles. Ja, we doen 

rechtendoortocht. Waarschijnlijk gaan jullie 

kleren vuil zijn, dus neem gerust reserve 

kleren mee. Om 14u beginnen we er aan! Na 

een ‘zware’ tocht mogen jullie om 17u terug 

naar huis. 
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Ooit al gehoord van de slag bij t ‘Heiende? 

Wel zondag 12 november om 14u worden de 

echte strijders van t’ Heiende bij elkaar 

geroepen en wordt er hevig gevochten om de 

macht. Alleen de beste soldaten mogen 

meevechten! Om 17u is het wapenstilstand en 

keren de strijders terug naar hun gezinnen. 

 

 

 

In november is de kans op slecht weer reëel 

maar niet getreurd want we houden een 

gezellige gewestcinema op zondag 26 

november. De deuren gaan open omstreeks 

15u45. Na veel gebibber of gegiechel kunnen 

jullie rond 17u30 terug huiswaarts keren. Jullie 

worden verwacht in de cinemazaal van KLJ 

Lochristi-Hijfte Jongens (Hijfte center 33, 9080 

Lochristi)  

 

 

 

Lieve kindjes zondag 3 december komt de sint 

en komen jullie te weten of jullie wel braaf 

geweest zijn dit jaar. Maar wat weten jullie 

eigenlijk allemaal over hem? Ben jij de slimste 

piet? Om 14u schotelen we jullie een paar 

vraagjes voor. Om 17u keren jullie terug 

huiswaarts met misschien wel iets lekkers. 

 

 

 

Zondag 10 december worden onze 

keukenprinsen en -prinsessen gevraagd om 

zicht te verzamelen op de KLJ. We houden een 

megavette kerstkookbeattle. Wat moeten 

jullie meenemen? Jullie BESTE kookkunsten 

natuurlijk. Om 14 u verzamelen we aan het 

lokaal. Na heel wat lekkers klaargemaakt te 

hebben mogen jullie om 17u terug naar huis 

keren (hopelijk met volle magen). 
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Activiteiten +16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Wat maakt ons sterk? Teamwerk! Op vrijdag 

29 oktober staat alles in het thema om de 

band te versterken. Kom tegen 20h naar het 

lokaal, tegen 23h zijn de vriendschaps-

banden weer goed gesmeed. 

 

 

 

Op vrijdag 20 oktober kleuren we Lokeren 

bordeaux, want jawel, het is dag van de 

jeugdbeweging. Het stad heeft weer een heel 

concept uitgedokterd speciaal voor de 

Lokerse jeugd. Op de markt kunnen we een 

gratis pakje friet krijgen en in de Okapi zal 

nadien een afterparty plaatsvinden. Een uur 

van samenkomst spreken we later af. 

 

 

 

Voor één keer hopen we nu eens echt op liters 

regen, dat de velden goed drassig liggen en 

er meer modder is dan weiland. Ondertussen 

kan je het wel al raden… Het is weer tijd voor 

de rechtendoortocht!!! Doe kleren aan die vuil 

mogen worden en eventueel ook reserve 

kleren cuzzz it’s gonna get dirtyyy. We 

verwachten jullie om 20u aan het lokaal.  

 

 

De drukte van de feestdagen is in aantocht, 

en wat hoort er bij feestdagen? ETEN!! Vrijdag 

1 december houden we een pre-feestdagen 

diner. Waar dit zal doorgaan en hoeveel dit 

zal kosten, geven we nog door! 

 

 

NIEUW NIEUW NIEUW!! Omdat onze +16 

steeds groter wordt, houden we vanaf dit jaar 

ook enkele +20 activiteiten! De eerste +20 

activiteit gaat door op 22 december. Dan 

gaan we met z’n allen naar de kerstmarkt in 

Gent. Verdere regelingen volgen nog! 

Aan de +16’ers, niet getreurd, jullie mogen op 

vrijdag 22 december ook buitenkomen! Jullie 

gaan namelijk gaan zwemmen, en dat 

zonder de ‘oudjes’! Hoe tof is da? Ook hier 

zullen verdere regelingen nog volgen.  
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Belangrijke data 
 

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. 

• Vrijdag 13 oktober: wimpel- en vendeliersetentje  

• Vrijdag 27 oktober: jenevertocht  

• Zaterdag 16 december: verlichte tractorstoet  

• 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: -16 kamp 

• 7-8-9 september: feestweekend  

Contact  
 

Nog vragen? Onze leiding en bestuur staan steeds paraat! Bij het bestuursoverzicht vind je de nummers 

van alle leiding en bestuur terug. Hier lijsten we nog eens de verantwoordelijken van elke groep. 

• -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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Bedanking 
 

Graag willen we nog een woordje van dank toelichten aan alle leden, ouders, leiding en bestuur.  

Bedankt leden, om er voor te zorgen dat de leiding ook graag leiding is. Jullie enthousiasme zorgt 

ervoor dat de leiding op zondag graag de middag met jullie doorbrengt. Dankzij jullie voelt de leiding 

zich elke KLJ-activiteit net dat tikkeltje jeugdiger dan anders. Bedankt om ervoor te zorgen dat onze 

KLJ zo talrijk en zo jeugdig is. 

Bedankt ouders, voor alle hulp waar nodig. Het vervoer naar de sportfeesten of activiteiten op 

verplaatsing als we zelf niet met genoeg waren. De helpende handen tijdens, voor en na ons 

feestweekend en op om het even welk ander evenement. Bedankt voor het vertrouwen dat jullie in 

ons hebben, elke zondag en elk kamp opnieuw. Bedankt dat jullie altijd klaar staan voor ons. 

Bedankt leiding, om de leden telkens opnieuw de tijd van hun leven te bezorgen. Bedankt voor alle 

moeite die jullie doen om een goeie en leuke activiteit te maken. Bedankt om op kamp zo zorgend te 

zijn over zo veel kinderen. Ook bedankt kamp-koks! Jullie zorgen ervoor dat niet alleen de leden, maar 

ook de leiding, steeds met een goed gevulde maag van tafel kunnen gaan. Bedankt leiding om elke 

sportfeestoefening paraat te staan voor de leden zodat zij konden oefenen. Om elke zondag ervoor 

te zorgen dat we veilig en wel op de sportfeesten raakten. 

Bedankt bestuur, om zich zo te engageren voor de werking van onze KLJ. Voor het organiseren van 

onze talrijke evenementen. Bedankt voor de inzet die jullie tonen gedurende de hele week van het 

feestweekend. Bedankt om de KLJ draaiende te houden.  

Ook bedankt Mark en Isabel, voor het gebruik van jullie terrein, voor het vertrouwen in ons dat we het 

weekend tot een goed eind zullen brengen.  

Bedankt om er elke keer weer te staan, zonder jullie allen, zou KLJ Lokeren-Heiende niet het zelfde 

zijn. 
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Wall of fame 
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Wist-je-datjes 
 

Het deze zomer onze beurt is 

om een sportfeest te 

organiseren? Spannend! 

Deze sportfeestzomer echt 

fantastisch was? Zo hebben 

we enkele zotte prijzen in de 

wacht gesleept! 
 

Elias was trouwens onze eerste   

-16’er OOIT die op een landjuweel 

stond met indiv. brechts 

Onze meisjes van het keur 

niet één, maar twee 

wisselbekers in de wacht 

wisten te slepen 

We op kamp naar 

een sportfeest 

gegaan zijn? 

De +12 enorme fan 

is van ons Miranda 


