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Halloooo lieve leden en ouders 

Hier zijn we weer met een nieuwe (en ook al weer de laatste) Rooien Draod van het werkjaar. De winter 

begint stilletjes aan het land te verlaten en af en toe stijgt het kwik al tot een aangename temperatuur. 

Dit doet ons natuurlijk verlangen naar meer, naar beter weer, korte mouwen, de zon op ons gezicht. Ja. 

We verlangen naar de zomer! 

Blader snel door naar de activiteiten die we voor jullie in petto hebben, maar lees ook zeker eens verder 

want we hebben weer heel wat op de kalender staan! Zo vind je bijvoorbeeld de eerste 

sportfeestoefeningen terug, maar ook de data van de carwash en de koekverkoop! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vele groetjes, het bestuur:  

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

Thomas, Lore, Emiel, Robin, Famke, Levi & Helena 

 

 

  

  



Pagina | 4  
 

 

 

 

  
 

 

Jawel het is weer zover! Op zaterdag 21 april 

gaan we de Heiendse straten af om onze 

super lekkere koekjes te verkopen. Op pagina 

10 vinden jullie nog wat meer info over onze 

grote koekenverkoop én in jullie mailbox 

krijgen jullie nog eens een formulier om 

koekjes aan familie en vrienden te verkopen. 

PS: De beste verkoper krijgt een leuke 

verrassing!!  

 

 

Vandaag tlekken we de wijde weleld in en 

gaan we naal China! Wie heeft el de smalste 

spleetogen? Wie is het handigst met 2 

stokjes? Wie kan el de meeste sushilolletjes 

eten? Jullie ontdekken het allemaal tussen 14u 

en 17u aan ons lokaal!  

 

 

 

 

Suuuurpriseeeee! We zorgen voor een 

verrassingsactiviteit! Wil je weten wat we 

gaan uitspoken? Kom dan tegen 14u naar ons 

lokaal. Om 17u is de verrassing gedaan. 

 

 

     

 

Vandaag hopen we echt eens op super mooi 

weer! Want jawel, we gaan op stap naar De 

Nieuwdonk in Berlare (Dendermondse 

Steenweg 13a). Hier kunnen we een hele 

middag in het water spelen, zandkastelen 

bouwen en op de speeltuin ravotten. We 

verzamelen om 13u30 aan de inkom en jullie 

mogen terug naar huis om 17u. Het 

toegangsticket betaald de KLJ. Als jullie graag 

nog een drankje of ijsje kopen, neem dan 

zeker een beetje zakgeld mee. Zelf iets 

meenemen mag natuurlijk ook. Vergeet zeker 

je zwemgerief niet.  

OPGELET: Bij slecht weer voorzien we een B-

plan, we houden jullie op de hoogte. 

 

Zaterdag 21 april 

Koekenverkoop 

Zondag 6 mei  
Zondag 27 mei 
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Juni, lap, de leiding heeft examens ☹ Maar 

niet getreurd, we voorzien wel een super toffe 

chille activiteit voor jullie! Op Vrijdag 15 juni 

nemen we allemaal even een time-out en 

laten we ons even goed gaan op de KLJ. Jullie 

worden verwacht om 15u30 (je kan meteen 

na school komen), tot 19u. Jullie krijgen van 

ons alvast een lekker 4-uurtje.  

 

 

 

 

Neeeeee!! Alweer de laatste activiteit van het 

jaar! Gelukkig zorgt de leiding ervoor dat dit 

eentje zal zijn om een hele zomer te 

onthouden! Meer info over de daguitstap 

volgt nog in een speciale ‘summer edition’ van 

de Rooien Droad. 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 15 juni 
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Jawel het is weer zover! Op zaterdag 21 april 

gaan we de Heiendse straten af om onze 

super lekkere koekjes te verkopen. Op pagina 

10 vinden jullie nog wat meer info over onze 

grote koekenverkoop én in jullie mailbox 

krijgen jullie nog eens een formulier om 

koekjes aan familie en vrienden te verkopen. 

PS: De beste verkoper krijgt een leuke 

verrassing!!  

 

 

Vandaag gaan we op survivaltocht (geen 

zwerfvuilactie, beloofd).  We spreken om 14u 

af aan het lokaal, om 17u hebben we gedaan 

met survivalen. 

 

 

Deze keer hebben we wel iets heeell speciaal 

voor jullie in petto. Het is namelijk de grote 

vettigendagactiviteit! Vandaag is allles onder 

het motto “hoe vettiger, hoe prettiger!” Jullie 

zijn welkom vanaf 14u. om 17u mogen jullie 

allemaal naar huis om te doucen.  

PS: Doe zeker kledij aan die vuil mag worden  

 

 

 

 

 

 

 

Ja ja, we horen de mama’s al denken: “Hoe 

moet ik deze grasvlekken er nu weer uit 

krijgen?” Want op 29 april spelen we 

pleinspelen! We verwachten jullie op de 

gewone KLJ-uren van 14u tot 17u. 

  

 

Juni, de maand van de examens en de grote 

proeven. Omdat we echte KLJ’ers zijn en de 

examens ons niet tegen houden om samen te 

komen, spreken we op vrijdag af. Jullie zijn 

welkom vanaf 15u30. Wie kan mag dus 

meteen na school komen. We chillen dan 

samen op de KLJ en doen het rustig aan. De 

leiding voorziet ook een vieruurtje voor jullie. 

Om 19u zit de activiteit voor jullie er op.  

  

Ohneee de laatste activiteit is alweer in zicht 

☹ De leiding beloofd hiervan een activiteit te 

maken die jullie niet snel zullen vergeten. 

Meer info over de daguitstap krijgen jullie nog. 

 

Zaterdag 21 april 

KOEKENVERKOOP 

Zondag 6 mei - survivaltocht 

Vrijdag 15 juni – TIME-OUT 

Zondag 30 juni - DAGUITSTAP 
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Jawel het is weer zover! Op zaterdag 21 april 

gaan we de Heiendse straten af om onze 

super lekkere koekjes te verkopen. Op pagina 

10 vinden jullie nog wat meer info over onze 

grote koekenverkoop én in jullie mailbox 

krijgen jullie nog eens een formulier om 

koekjes aan familie en vrienden te verkopen. 

PS: De beste verkoper krijgt een leuke 

verrassing!!  

 

 

Een gezelschapsspel spelen is wel fijn maar 

hoe cool zou een reuze gezelschapsspel zijn? 

We ontdekken het op 29 april. We verwachten 

jullie om 14uur aan het lokaal en om 17uur 

mogen jullie huiswaarts keren. 

 

 

 

Ben je groot, klein, dik of dun en ben je 

gespierd of misschien ook iets minder 

gespierd? Je kan het testen op zondag 6 mei. 

We spelen highlandgames van 14u tot 17u. 

 

Yesssss bijna zomer! Tijd om de bikini’s, 

badpakken, zwembroeken en Spydo’s weer 

boven te halen. Op zondag 27 mei gaan we 

zwemmen naar de Nieuwdonk in Overmere. 

We gaan met de fiets. Zorg dus dat deze in 

orde is! We verzamelen om 14u aan ons 

lokaal en 17u zullen we daar terug zijn. Wat 

moet je meenemen: zwemgerief, handdoek, 

zonnecrème en 2.5 euro voor de ingang. Wie 

wil mag nog een beetje zakgeld meenemen 

om daar een ijsje te kopen. 

 

Ja, daar zijn ze weer die geliefde examens 

☹. Maar nog even doorzetten en dan languit 

genieten van de vakantie! Tijdens al dat 

studeren moet er ook gepauzeerd worden. 

Op 15 juni houden we de enige echte KLJ 

time-out. Jullie mogen naar de klj komen 

vanaf 18u. Wij voorzien iets om te eten! Om 

21u is het weer tijd om huiswaarts te keren. 

 

Daguitstap! Zet maar allemaal een groot kruis 

in jullie agenda want op 30 juni gaan we iets 

super tofs doen! Wat we juist gaan doen, volgt 

nog in de Rooien Draod ‘summer special’. 

Zaterdag 21 april 

KOEKENVERKOOP 

Vrijdag 15 juni – TIME-OUT 

Zondag 30 juni - DAGUITSTAP 
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Aaaahhh zalig, lange warme zomerse 

avonden. Ideaal terrasjes of fietsweer. En 

daar gaan we gebruik van maken ook! Op 

vrijdag 20 april komen we allemaal samen 

met de FIETS om 20u aan het lokaal. Van 

daaruit fietsen we naar de huizen van enkele 

+16’ers om uit te testen wie er nu het beste 

zomerse terras heeft. 

 

 

 

De wimpel- en de vendeloefeningen zijn goed 

van start gegaan, we beginnen stilletjes aan 

nog meer uit te kijken naar de sportfeesten 

dan dat we eerst al deden. Ja, het kan dus 

alleen maar tijd zijn voor 1 ding. Het 2e leukste 

KLJ-feestje dat we kennen: VOORZOMER!!  

Het voorzomerfeest gaat door op 4 mei, place 

to be: Adegem. Hiervoor gaan we met de bus 

dus laat zeker weten aan de leiding of je mee 

gaat! (Een pol in de +16 groep volgt nog)  

Ik ga naar voorzomer en neem mee: 

- 10 euro’tjes om de bus te betalen  

- Mijn KLJ sjaaltje zodat ik een gratis 

water of cola kan consumeren 

- Dansbenen  

- Centjes om andere dingen dan water 

en cola te kopen 
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Hmmmmm barbecueeee! Op vrijdag 11 mei 

gaan we barbecueën met het gewest! De 

activiteit gaat door in zaal Hermelien in Hijfte. 

We komen daar samen tegen 19u en de 

barbecue kost 15 euro. In de +16 groep zal 

nog een bericht verschijnen om aan te duiden 

of je al dan niet mee gaat.  

 

 

Vandaag ontsnappen we even van de 

examenstress en komen we samen om te 

chillen. Jullie zijn welkom aan het lokaal vanaf 

19u. Hier eten we eerst samen en daarna 

praten we gezellig nog wat na. 

Vrijdag 15 juni - TIME OUT  

 

 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de 

Landelijke Gilde van Heiende een 

midzomerwandeling. Even zin in een 

gezellige wandeling met een hapje en een 

drankje? Dan is dit zeker iets voor jou! Een uur 

van samenkomst krijgen jullie nog te horen. 

De start geven we wel al weg, deze is 

namelijk aan ons lokaal. 

Vrijdag 23 juni -  

MIDZOMERWANDELING 
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Op zaterdag 21 april houden we onze jaarlijkse koekenverkoop op en rond Heiende. Zoals jullie 

ondertussen wel al weten, willen we bouwen en hebben we hier heel wat centjes voor nodig. Een deel 

van de opbrengsten van de koekenverkoop zullen dan ook hieraan gespendeerd worden. Hoe meer 

koeken we dus kunnen verkopen, hoe meer centjes we opzij kunnen zetten. Daarom dat onze dagindeling 

van de koekenverkoop er dit jaar een beetje anders uitziet dan de voorbije jaren. 

Startuur en einduur   

Dit jaar starten we namelijk al in de voormiddag. We hopen op zo veel mogelijk aanwezigen aan ons 

lokaal om 9u, neem zeker jullie schattigste gezichtje mee! 😉 Aan het lokaal verdelen we de leden in 

groepjes en gaan we zo rond in de verschillende wijken. Rond 16u hopen we alle dozen verkocht te 

hebben, en mogen jullie huiswaarts keren. Omdat we een hele dag willen verkopen voorzien we met de 

KLJ wel een lunchpakket voor al onze goeie verkopers, want op een goed gevulde maag gaat verkopen 

nog zo goed 😊   

(Indien we super goed verkocht hebben en de dozen al eerder op zouden zijn, brengen we de ouders 

zeker op de hoogte). 

Bolderkar of go-cart  

Als jullie thuis een bolderkar of go-cart hebben en het mogelijk is om deze te vervoeren, mogen jullie die 

altijd meebrengen naar de koekenverkoop. Want dit is super handig om de koeken in rond te voeren 

tijdens de verkoop. 

Inhoud koekendoos  

Dit jaar verkopen we opnieuw een mix met 4 verschillende koekjes in:  

- 5 amandelgebakjes  

- 5 rochers met chocolade  

- 4 confituurgebakjes 

- 3 gevulde wafeltjes 

Koeken op bestelling  

Verder willen wij jullie vragen of je geen vrienden of familie hebt die zin hebben in een doos vol heerlijke 

koekjes. De straten van Heiende en de wijken bezoeken we zelf op 21 april, maar misschien ken jij mensen 

die iets verder van het lokaal wonen en die ook wel een doos willen. Je kan dan de bestelling noteren op 

de lijst die je in bijlage via mail krijgt. De bestelpapieren worden ook nog eens op het -16 weekend 

uitgedeeld. De mensen die bij jou koeken bestellen, geef je dan een ingevuld strookje. Zelf heb je ook een 

lijst waar je jouw bestellingen kan op aanduiden. De lijst geef je af op de KLJ met eventueel al de centjes 

als er op voorhand betaald is. 

Winactie 

Om jullie extra te motiveren is er ook een winactie! De persoon die de meeste dozen heeft verkocht, krijgt 

van ons een leuke verrassing! 

 

 

Voor slechts 7 

eurootjes! 
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Jaaaaaa hier zijn ze dan, het geen waar de meesten van ons het hardst naar uit kijken: de data van de 

sportfeestoefeningen!  

Doordat we met heel wat verschillende korpsen zijn (maar liefst 5!!) proberen we voorlopig niet met alle 

groepen samen op het zelfde moment te oefenen. Op deze manier kan elke groep zijn tijd en plaats op 

het terrein het best benutten. Vanaf de zomervakantie oefenen alle groepen wel op dinsdag en vrijdag. 

GROEP DAG EXTRA 

BASISWIMPELEN • Dinsdag 3 april – 19-21u 

• Donderdag 5 april – 19-21u  

• Dinsdag 10 april – 19-21u   

• Donderdag 12 april – 19-21u 
 
De basis oefent tot in juni op dinsdag 
en donderdag. Vanaf de 
zomervakantie oefent de basis op 
dinsdag en vrijdag om 19u. 

Op woensdag 25 april om 19u is er een 
verdere vorming voor het wimpelen op 
de terreinen van Hijfte meisjes 
(Doornzelestraat 18, Lochristi).  
 
Hier wordt de nieuwe muziekreeks nog 
eens aangeleerd door de 
sportmonitoren zelf. Kan je hier niet bij 
zijn, dan is dat zeker geen ramp!  
 
De verdere vorming voor het dansen is 
op vrijdag 27 april om 19u30 bij ons. De 
dansen worden (als we tijd hebben) net 
zoals het wimpelen ook al op voorhand 
aangeleerd.  

KEURWIMPELEN Onderlinge regeling. Oefent meestal 
op dinsdag vanaf 20u en 
zondagavond.  
 
Vanaf de zomervakantie oefent het 
keur ook op dinsdag en vrijdag. 

 

VENDELEN 2e KORPS • Dinsdag 3 april – 19-21u  

• Donderdag 5 april – 19-21u  

• Dinsdag 10 april – 19-21u   

• Donderdag 12 april – 19-21u 
 
Het 2e korps oefent tot in juni op 
dinsdag en donderdag. Vanaf de 
zomervakantie zijn de oefeningen op 
dinsdag en vrijdag vanaf 19u. 

Op woensdag 25 april om 19u is er een 
verdere vorming voor het vendelen, 
deze gaat door op de terreinen van KLJ 
Beervelde, Kloosterstraat 1. 

VENELDEN 1e KORPS  Oefent doorgaans op donderdag en 
zondagavond.  
 
Vanaf zomervakantie oefent het 1e 
korps op dinsdag en vrijdag om 19u. 
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Ik ben een nieuwe wimpelier / vendelier, hoe zit dat en wat met mijn outfit? 

We zijn altijd erg enthousiast als we nieuwe wimpel- of vendeliers mogen ontvangen! De meisjes mogen 

al vanaf 10 jaar beginnen wimpelen (4e leerjaar) en de jongens vanaf 12 jaar (1e middelbaar). Op de 

oefeningen worden dan alle basisbewegingen uitgelegd. 

Jongens Meisjes  
• Vendellogo  € 

• Rode vendelgordel € 

 
Een wit hemd, witte broek en witte schoenen 
moeten jullie zelf voorzien 
 

• Paarse wimpel T-shirt  €12 

• Wimpelrokje   €5 

• KLJ-sjaaltje   €5 
 

 

Hieronder ook nog even een overzicht van waar de sportfeesten deze zomer plaats zullen vinden:  

DATUM WAAR 

8 juli KLJ Adegem 
29 juli KLJ LOKEREN-HEIENDE  

5 augustus KLJ Melsele 

12 augustus  KLJ Sleidinge 
19 augustus KLJ Sint-Gillis-Waas 

26 augustus KLJ Zele-Heikant 

2 september – Regionaal Sportfeest KLJ Zomergem 

 

Zoals je ziet is het op zondag 29 juli aan ons om een sportfeest te organiseren. Dit zal doorgaan in de 

Beerveldestraat 64, bij tuincentrum Achten. Om alles in goeie banen te leiden, zijn we nog op zoek naar 

gemotiveerde helpende handen. Een brief met meer uitleg en een contactpersoon volgt zeker nog, maar 

indien je interesse hebt, zie je hier alvast bij wat je ons kan helpen:  

- Dranktent verzorgen  

- Eettent verzorgen (spitburger/frieten/satés/smossen) 

- Inkom 

Wil je een helpende hand zijn op ons sportfeest? Geef dan een seintje aan Lien, Yana of Thomas! 

Lien:  Yana:  Thomas: 

0498 23 49 60 0472 46 65 45 0496 88 46 

lienraes@gmail.com yanabeernaert1@gmail.com boone-thomas@hotmail.com  

  

mailto:lienraes@gmail.com
mailto:yanabeernaert1@gmail.com
mailto:boone-thomas@hotmail.com
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In de vorige Rooien Droad konden jullie al wat lezen over wat onze bouwplannen juist zijn en zat er zelfs 

al een eerste ontwerp van de architect bij! Ook nu zitten we alweer een paar stapjes verder met onze 

bouwplannen. Zo heeft de werkgroep evenementen zijn eerste plannen gerealiseerd!  

Verjaardagskaartjes 

Op -16 weekend maken we met de leden zelfgemaakte verjaardagskaartjes! 

Deze worden dan per 8 verkocht aan 6 eurootjes. Ideaal als er een neefje of 

nichtje jarig is, of voor een verjaardagsfeestje! 

Van zodra de kaartjes klaar zijn krijgen de leden hun eigen kaartjes en kan de 

verkoop starten. Vanaf dan zal er zeker nog meer info volgen over hoe alles 

juist in z’n werk zal gaan. We kunnen wel al meegeven dat de kaartjes ook 

online besteld kunnen worden. Hier kan u dan ook zien hoe de kaartjes er uit 

zien. Alles verloopt via schoolkaarten.be  

 

De Rode Duivels op groot scherm! 

Deze zomer is het weer een WK-zomer. Als trouwe Belgen gaan we natuurlijk elke match gaan 

supporteren, en dit is toch veel leuker met een hoop vrienden dan alleen voor de tv. Daarom zenden we 

vanuit de werkgroep evenementen het WK uit op groot scherm! De matchen worden uitgezonden in het 

Trefpunt, wij voorzien drank en een hapje. Zorgen jullie mee voor de sfeer?  

De eerste drie matchen van de Rode Duivels liggen al een tijdje vast. 

Op volgende data zenden wij dan ook de match uit op groot scherm: 

- Maandag 18/06 om 17u 

- Vrijdag 23/06 om 14u 

- Woensdag 28/06 om 20u 

Omdat het WK voor de leiding niet echt ideaal valt (examens), en we 

als bestuur ook niet alle activiteiten voor de bouw kunnen dragen, 

doen we graag een oproep naar de ouders.  

Indien er ouders zijn die zich geroepen voelen om één van deze data te helpen achter de toog, geef dan 

zeker een seintje aan Marijse: 0493 71 30 33 of vb_marijse@hotmail.com. 
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Giften 

In de Rooien Droad van januari konden jullie al wat lezen over ons bouwproject. Eén van de grote 

uitdagingen die dit met zich meebrengt is de financiële kant van het verhaal. Een eerste raming van de 

kosten, bracht ons bij het getal 150.000.  Nu 150.000 euro kunnen wij als jeugdvereniging niet zelf betalen. 

Hoe zijn we dan van plan aan dit geld te geraken? Hieronder zien jullie een overzicht. Onze vele 

evenementen van de afgelopen jaren hebben duidelijk zijn vruchten afgeworpen en ons al heel wat 

spaargeld opgebracht. Ook de komende jaren gaan we hier onverminderd mee verder. Verder springt 

ook Stad Lokeren bij d.m.v. subsidies en kunnen we hier en daar nog een kleine subsidie opstrijken door 

ons lokaal duurzaam en rolstoeltoegankelijk te maken. Maar in het huidige besparingsklimaat zijn de 

subsidies niet meer wat ze geweest zijn. Ons doel is om te bouwen in 2020. Maar dit zal enkel lukken als 

we tegen dan ons overige bedrag kunnen inzamelen. Het tekort waar we mee zitten is maar liefst 55.000 

euro. Om dit bedrag te verzamelen hebben we een extra werkgroep evenementen die allerlei extra acties 

zal organiseren komende jaren. Maar een groot deel van dit bedrag zal ook uit giften moeten komen. Zo 

spreken wij tal van organisaties en bedrijven aan maar dus ook jullie, de ouders. Als particulier hebben 

jullie namelijk een extra voordeel. 45% van jullie gift is fiscaal aftrekbaar.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe zit dat nu juist allemaal in elkaar?  

Jullie storten een bedrag op onderstaand rekeningnummer. Dit is een rekening van KLJ Nationaal. Als de 

gift bij de boekhouding van KLJ & Groene Kring vzw toekomt, ontvangt de schenker een kwijtschrift. KLJ 

Nationaal geeft tegen 1 maart 2019 alle kwijtschriften door via Belcotax on web. Tegelijkertijd stort KLJ 

Nationaal het totaal geschonken bedrag van 2018 door aan onze afdeling. De enige voorwaarde is dat 

de gift minstens €40 moet bedragen.  

 

KLJ & Groene Kring vzw 

BE96 7343 7734 9005 

Mededeling: GIFT 45013 + ‘rijksregisternummer van de schenker’ 

 

€ 65 000

€ 30 000

€ 55 000

NIEUW KLJ-LOKAAL

Eigen middelen Subsidies Giften, WG Evenementen, sponsoring bedrijven, …
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Waarom zou u ons geld geven?  

Ons huidige lokaal is te klein, heeft te weinig bergplaats en is na 40 jaar totaal versleten. Een nieuw lokaal 

zou ons de kans geven met meerdere leeftijdsgroepen binnen te spelen tijdens de winter. We zouden 

activiteiten kunnen doen die nu niet mogelijk zijn wegens gebrek aan plaats. Een nieuw lokaal betekent 

ook een nieuwe mooie zaal die we dan kunnen verhuren aan leden en hun ouders. Een nieuw lokaal is 

nu een grote investering maar komende jaren moeten we ons dan niet veel zorgen maken qua 

brandveiligheid of grote herstellingen. Het zekert de volgende generaties van een locatie waar ze de 

vrijdagavond en de zondagmiddag terecht kunnen om zich te ontspannen. Een plaats waar nog vele 

jaren gewimpeld, gevendeld en gedanst mag worden. Wij hopen dan ook op uw steun bij dit immense 

project. Wij blijven ons hoe dan ook 100% inzetten voor zowel de werking als de bouw. 
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Misschien hebben jullie het ondertussen al eens uitgetest, TROOPER. Het digitale platform voor al uw 

online aankopen! Hier nog even een reminder van wat Trooper juist is.  

Als je online boodschappen doet kan je voortaan dus eerst naar Trooper surfen. Daar moet je dan de 

vereniging zoeken die je wilt steunen. 

 

Eens je ‘verbonden’ bent met je vereniging kan je gewoon zoeken naar de winkel die je nodig hebt. 

Sinds kort is de Collect&Go trouwens ook aangesloten bij Trooper. 

 

Bij elke winkel staat er ook vermeld hoeveel procent van je aankoop naar ons gaat. Voorlopig hebben 

we dankzij jullie al zo’n €50 euro verdient. Een super grote dankjewel!  
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Aha! De flappenactie van Joyvalle is terug! Door flapjes te sparen kunnen we gratis flessen Joyvalle 

meenemen op kamp. Hier nog even kort een uitleg van hoe deze actie juist in z’n werk gaat.  

Drink jij thuis Joyvalle? Knip dan zeker de flapjes van de flessen en breng deze mee naar de KLJ! Per 10 

flapjes dat we inruilen kunnen we met de KLJ gratis flessen melk krijgen voor op kamp! De flapjes zien er 

dit jaar houtkleurig uit en de actie loopt tot 31 mei 2018.  
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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. 

Drinking nine to five  

Op 18 februari vond de 2e editie van Drinking nine to five plaats, en deze was meer dan geslaagd! Met 

maar liefst 620 bezoekers hebben we van 9 tot 5 de benen van onder ons lijf gedanst. Nog eens duizend 

maal dank aan de ouders die zo talrijk aanwezig waren, in het bijzonder Tim en Isabel. Zonder jullie zou 

er geen Drinking nine to five zijn.  
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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 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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Bedankt 

Tim en 

Isabel voor 

de locatie! 

Onze fuif Drinking nine to five 

opnieuw een groot succes was! 

Maar liefst 620 aanwezigen!  

We nu nog een 

nieuwe leiding 

hebben? Helena 

van de +16 is nu 

ook leiding! We met Trooper al meer dan €50 

hebben verdient! Doe zo verder!!  

Er veel vriendjes aanwezig waren op 

onze vriendjesdag! Hopelijk blijven 

er een paar plakken. 

Onze 

koekenverkoop 

(21 april) en 

carwash (12 

mei) in zicht 

zijn? 

 

De -16 als de beste kan 

schaatsen Onze straten op Heiende er weer 

proper bijliggen dankzij de -9 en 

de -12? Zij deden mee aan de 

zwerfvuilactie. 

En toen de 

instagram van KLJ 

mocht overnemen 


