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Hoi kids en ouders,
We zijn er weer met een nieuwe rooien droad en dat betekent dus weer nieuwe leuke activiteiten en andere
leuke nieuwtjes. Je zal in deze rode draad informatie terug vinden over onze voorbije evenementen, de
activiteiten die binnekort zullen volgen, en nog zoveel meer…
MAAR VOORAL:
BESTE WENSEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!!!

Een nieuw jaar:
Bruisend en sprankelend,
stralend en schitterend,
gezond en gelukkig,
zorgeloos en prachtig!

Vele groetjes, het bestuur:
Kevin, Anne, Rosi, Lien, Sander, Joren, Yana, Thomas, Lore, Emiel, Robin, Famke, Levi, Elias, Amy en Helena
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Zondag 6 januari

Jaja een nieuw jaar, nieuwe activiteiten en…
ook nog eens Driekoningen? Dat wil je gewoon
niet missen! We verwachten jullie om 14u aan
ons lokaal om elkaar een gelukkig nieuwjaar te
wensen en iets te toen rond Driekoningen. Om
17u mogen jullie weer huiswaarts keren.

Zondag 27 januari
Het wordt stilaan een traditie, want op zondag
27 januari gaat onze ‘-9 on wheels ‘ voor het
derde jaar op een rij door! Geef maar toe, deze
activiteit willen jullie echt niet missen! Kom dus
allemaal tegen 14u naar ons lokaal met je step,
inline-skates,
skateboard,
wave-board,
rolschaatsen, wheelies, fiets… het maakt niet
uit, zolang het maar wieltjes heeft! Tegen 17u
zullen we uitgebold zijn en mogen jullie terug
huiswaarts bollen!

Zondag 20 januari
fjanuebruari
Hey, kom naar smurfenland, welkom allemaal!
Ja! Kom naar smurfenland, het land vol pracht
en praal! Hey kom naar smurfenland het is hier
heel speciaal. Dus, kom naar smurfenland, volg
mee met het verhaal! Smurfen jullie op zondag
20 januari mee met ons naar Smurfenland? Het
smurfen zal doorgaan van 14u tot 17u! Jullie
smurfen toch ook?

Zondag 3 februari
Zondag 3 februari doen we het even rustiger
aan en is het Gewestcinema. De
filmvoorstelling van de -9 gaat door van 13u tot
15u. De cinemazaal zal te vinden zijn in het
lokaal van de KLJ Lochristi Hijfte jongens. We
verwachten
jullie
daar!
Adres: Hijfte-center 33, Lochristi
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Zondag 10 februari
Stel je eens voor dat je even sterk bent als
superman, of kan vliegen net zoals Mega
Mindy. Dat zou toch supercool zijn? Zondag 10
februari leren we je hoe je een echte superheld
wordt, zodat we samen het onrecht kunnen
bestrijden! Afspraak om 14u aan het lokaal.
Trek zeker en vast je superheldenoutfit aan!
Om 17u mogen jullie terug naar huis vliegen!

Oh nee, waar is Wally? Hij heeft zich verstopt
in Heiende, maar kunnen jullie hem vinden?
Please, help ons Wally terug te vinden op
zondag 24 februari! We verzamelen om 14u
aan het lokaal waar onze speurtocht zal
starten. Hopelijk hebben we hem tegen 17u
teruggevonden, want dan mogen jullie terug
naar huis!

Zondag 3 maart
Zondag 3 maart gaan we eens de sportieve
kant op! Smeer die kuitspieren maar al in, want
we gaan het jullie niet gemakkelijk maken hoor
😉. De warming-up start om 14u en tegen 17u
is het tijd om wat af te koelen.

Zondag 17 maart
Zondag 17 maart is het weer eens tijd voor de
jaarlijkse zwerfvuilactie. Benieuwd wat er dit
jaar allemaal uit de Heiendse grachten te rapen
valt? Kom dan zeker tegen 14u naar het lokaal
met kleren die vuil mogen worden. Om 17u
kunnen jullie terug naar huis met 1000
karmapunten extra!

Zondag 31 maart
Koekjeeees, lekkere koekjeeeees! Zondag 31
maart gaan we op pad als echte
koekenverkopers! We starten de verkoop om
13u. Tegen 17u hopen we alles verkocht te
hebben! Wie een bolderkar of go-cart heeft om
de dozen te vervoeren, neem deze zeker mee!
Meer info over de voorverkoop en de
koekenverkoop zelf wordt later meegedeeld.

Zondag 7 april
Zondag 7 april begeven we ons op glad ijs :o.
Jaja letterlijk dan toch, want we gaan met heel
het gewest gaan schaatsen in de Kristallijn te
Gent. Wie nog nooit heeft geschaatst of het
nog niet zo goed kan, hoeft niet bang te zijn!
De leiding is er om jullie de kneepjes van het
vak te leren! Meer info over het vertrekuur,
wat je nodig hebt en wat het vervoer betreft,
vind je op pagina 11 in deze Rooien Droad.
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Zondag 6 januari
Driekoningen, driekoningen, geef mij een
nieuwe hoed. Mijn oude is versleten, mijn
moeder mag ’t niet weten, mijn vader heeft het
geld op de rooster geteld. Alle koningen
worden om 14 u aan het lokaal verwacht. Rond
17u zijn we uitgezongen en hebben we hopelijk
wat opgehaald. Iedereen mag verkleed naar de
klj komen.

Zondag 20 januari
Door dik en dun? Gaat het jaarthema over
diëten? Neen, helemaal niet! We willen dat
iedereen zich goed voelt op de KLJ. Klein, groot,
blank, zwart, oranje, of geel het maakt niet uit.
Op zondag 20 januari worden jullie echte
wetenschappers.
De
minister
van
volksgezondheid daagt jullie uit om een groot
geluksonderzoek te houden. Om 14u starten
jullie met het onderzoek en hopelijk kunnen
jullie rond 17u de resultaten presenteren.

Zondag 3 februari

Hebben jullie ook naar Boer zoekt Vrouw
gekeken? Spannend he? Hoe zou het nog met
boer Jan zijn? Op zondag 27 januari kruipen we
zelf in de schoenen van een boer of boerin.
Namelijk in die van boer Hans. Hij is zijn erfenis
kwijt. Helpen jullie hem mee zoeken? Vergeet
jullie laarzen niet aan te trekken! Jullie worden
verwacht om 14u aan ons lokaal. En hopelijk is
de erfenis om 17u gevonden, want dan mogen
jullie naar huis.

Het is weer zover. Op zondag 3 februari gaan
we met z’n allen naar het KLJ lokaal van Hijfte
jongens (Hijfte-Center 33, Lochristi). We gaan
daar een film kijken met de andere klj’ers van
het gewest. Jullie worden verwacht om 13u.
Om 15u mogen de mama’s en papa’s jullie daar
terug ophalen.

Zondag 10 februari
Voelen jullie de kriebels van Valentijn ook al?
Neen? Daar zullen wij eens verandering in
brengen op zondag 10 februari. Jullie worden
verwacht om 14u aan het lokaal en om 17u
mogen jullie weer naar huis gaan met een hart
vol liefde en een buik vol vlinders! :)
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Zondag 24 februari
Op zondag 24 februari gaan we ‘t Heiende eens
beter verkennen. Jaja, je hoort het goed, we
gaan het prachtigste dorp van heel Lokeren
bezichtigen. Breng maar alvast jullie kompas en
atlas mee. We verwachten jullie om 14u aan
het lokaal. Als jullie de weg teruggevonden
hebben, mogen jullie om 17u weer huiswaarts
keren.

Carnaval is in het land. Op school of in de
straten zullen jullie het wel horen. Overal
muziek en mensen die hun verkleden. Daarom
mogen jullie zich vandaag ook verkleden. Op
zondag 3 maart gaan we naar de stoet in
Lokeren kijken. Jullie komen toch?! Om 15u
worden jullie verwacht met de mooiste
verkleedkledij aan het Stadhuis van Lokeren.
Om 17u mogen jullie met een echt
carnavalsgevoel terug naar huis keren.

Zondag 31 maart

Zondag 17 maart is het weer eens tijd voor de
jaarlijkse zwerfvuilactie. Benieuwd wat er dit
jaar allemaal uit de Heiendse grachten te
rapen valt? Kom dan zeker tegen 14u naar het
lokaal met kleren die vuil mogen worden. Om
17u kunnen jullie terug naar huis met 1000
karmapunten extra!

Op zondag 31 maart maken we Heiende
onveilig met onze beroemde koekjesdozen.
Haal alvast jullie allermooiste bolderkaren
maar boven. Om 13 u worden jullie verwacht
aan het lokaal met jullie mooiste
reclametrucjes en jullie schattigste lach. Om
17u mogen jullie terug naar huis keren. Meer
info over de bestellingen en samenstelling
krijgen jullie binnenkort in jullie mailbox.

Zondag 7 april
Zondag 7 april begeven we ons op glad ijs :o.
Jaja letterlijk dan toch, want we gaan met heel
het gewest gaan schaatsen in de Kristallijn te
Gent. Wie nog nooit heeft geschaatst of het
nog niet zo goed kan, hoeft niet bang te zijn!
De leiding is er om jullie de kneepjes van het
vak te leren! Meer info over het vertrekuur,
wat je nodig hebt en wat het vervoer betreft,
vind je op pagina 11 in deze Rooien Droad.
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Zondag 6 januari
Balthasar, Kaspar en Melchior mogen weer op
tocht gaan. Wie 6 januari zegt, zegt natuurlijk
Driekoningen. Ga maar al op zangles want
vanaf 14u tot 17u zal heel Heiende uw
zangtalent mogen bewonderen en hopelijk
levert het ook wat op!

Op 20 januari gaan we hard, we plooien niet
op onze rechtendoortocht! Om 14u gaan we
van start met schone kleren en om 17u komen
we op miraculeuze wijze toch weer aan in het
lokaal met iets minder propere kledij.

Zondag 27 januari
27 januari worden de knappe koppen eens in
de belangstelling gesteld. Van 14u tot 17u
worden jullie hersencellen getest met een quiz.
Let dus maar goed op in de klas, zodat je enkele
antwoorden kan geven!

Zondag 10 februari

Op zondag 3 februari zitten we nog eens
gezellig samen met het gewest. We
organiseren een gewestfilm. We spreken af om
15u aan het lokaal van KLJ Lochristi Hijfte
Jongens.
(Adres: Hijfte-Center, 33 9080 Lochristi)
Om 17u kunnen jullie daar terug opgehaald
worden. Lukt het niet om daar te geraken?
Twijfel niet om de leiding te contacteren,
carpoolen is zeker mogelijk!

De lekkerste activiteit van het jaar gaat door op
zondag 10 februari. Echte koks worden om 14u
verwacht aan het lokaal en om 17u kunnen we
jullie terug naar huis rollen.

Zondag 24 februari
24 februari doen we eens iets zot! Jullie leiding
steekt een escaperoom in elkaar. Om 14u
worden jullie opgesloten in ons lokaal en
hopelijk kunnen jullie zichzelf bevrijden voor
17u.
Pagina | 8

Zondag 3 maart
Alle kippen op een stok! Op zondag 3 maart
van 14u tot 17u mogen jullie het varken komen
uithangen op een heuse dierenactiviteit.
Benieuwd? Kom dan zeker langs in ons lokaal!

Zondag 17 maart
Zondag 17 maart is het weer eens tijd voor de
jaarlijkse zwerfvuilactie. Benieuwd wat er dit
jaar allemaal uit de Heiendse grachten te
rapen valt? Kom dan zeker tegen 14u naar het
lokaal met kleren die vuil mogen worden. Om
17u kunnen jullie terug naar huis met 1000
karmapunten extra!

Zondag 31 maart is het weer onze jaarlijkse
koekenverkoop. We gaan van deur naar deur
vanaf 14u en stoppen met verkopen om 17u.
Jullie mogen zeker al jullie bolderkarren en
verkooptrucs
meenemen
zodat
we
gemakkelijker
onze
koeken
kunnen
verplaatsen en verkopen. Binnenkort is er nog
een brief met wat meer uitleg.

Zondag 7 april
Zondag 7 april begeven we ons op glad ijs :o.
Jaja letterlijk dan toch, want we gaan met heel
het gewest gaan schaatsen in de Kristallijn te
Gent. Wie nog nooit heeft geschaatst of het
nog niet zo goed kan, hoeft niet bang te zijn!
De leiding is er om jullie de kneepjes van het
vak te leren! Meer info over het vertrekuur,
wat je nodig hebt en wat het vervoer betreft,
vind je op pagina 11 in deze Rooien Droad.
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Vrijdag 11 januari
Op vrijdag 11 januari zien we elkaar voor het
eerst terug in het nieuwe jaar. Omdat er velen
nog aan het studeren zijn en volop in de
examenperiode zitten, houden we een rustige
activiteit. Het is namelijk TIME-OUT winter
edition. We verwachten jullie tegen 20u aan
het lokaal en om 23u is de activiteit gedaan.

Het is weer zover: ons jaarlijks +16 etentje.
Waar we gaan eten weten we nog niet, maar
het zal allesinds lekker zijn. Het uur van
samenkomst aan het lokaal en de locatie van
het etentje laten we nog weten.

Vrijdag 25 januari
Kom vrijdag 25 januari naar ons lokaal en
ontdek wat we gaan doen. Jullie zijn welkom
vanaf 20 u en mogen terug naar huis keren om
23 u.

MIDWEEK 24/02-02/03
Jaja het is zo ver, de leukste week van heel het
jaar komt eraan! Van zondag 24 februari tot en
met zaterdag 2 maart mogen jullie een weekje
op de KLJ komen wonen! We ontdekken wie
het grootste octendhumeur heeft, wie de
ijverigste student is, wie het beste kan koken
en nog veel meer!
Meer info over de midweek vinden jullie in de
brief die nog uitgedeeld zal worden.

Vrijdag 15 maart
Zijn jullie klaar om te gaan karten? Want dit
gaan we namelijk doen op vrijdag 15 maart. Als
jullie hier aan mee willen doen laat dit dan aan
Yana (0472/46.65.45) weten voor 02/03. De
praktische info sturen we zeker op voorhand
nog door.

Vrijdag 22 maart
Jaja het is quiz-tijd. Haal die slimme
hersencellen maar naar boven want je gaat ze
nodig hebben. We verwachten jullie om 20 u
en om 23u zijn we helemaal uitgequized en
mogen jullie naar huis.
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Op zondag 7 april gaan we zoals jaarlijkse gewoonte schaatsen met het gewest. Smeer jullie kuiten maar al
in. We verzamelen om 13u30 aan het lokaal. Na een hele namiddag schaatspret zijn we rond 17u terug aan
het lokaal. Laat voor 31/03 aan Kevin (kevindewaele@hotmail.be of 0474/06.86.61) weten of je mee gaat
of niet. Voor het vervoer zijn we nog op zoek naar ouders die willen voeren en/of halen. Zie jij dit zitten? Je
mag dit ook doorgeven aan Kevin.
Wat moet je meenemen op deze ijzige activiteit?
•
•
•
•

Handschoenen
Warme kledij
Beetje zakgeld voor een drankje achteraf
€5 voor het schaatsen zelf

Weet je niet meer hoe leuk het vorig jaar was? Dan zie je hieronder nog wat foto’s:
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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 1 kleinere lokaaltje te bouwen. Deze zou 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
Ook werkgroep evenementen zat niet stil: de leden hebben zelf verjaardagskaartjes gemaakt, de matchen
van de rode duivels werden op groot scherm uitgezonden en nu hebben we ook ons eigen KLJ-fruitsap!
De KLJ-fruitsap
De afgelopen maand hielden we een fruitinzamelactie en ging de werkgroep appelen gaan plukken. In
samenwerking met Verhofstede maakten we het mogelijk om meer dan 1000l appelsap te produceren! Zo
hebben we 4 verschillende soorten: appel-aardbei, appel-kriek, appel-rabarber en appel-druif die we
verkopen aan €2 stuk! Er zijn er nog maar weinig te verkrijgen dus haast je als je er nog wilt.
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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!
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Bij de KLJ zitten we nooit stil, dat is jullie waarschijnlijk al duidelijk geworden. Hier dan ook even wat nieuws
over de voorbije evenementen.
Feestweekend
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 ploegen en een goeie dosis sfeer en
gezelligheid kon ons weekend van start gaan!
Zaterdag was het voor de vierde keer Rhythm of the Night, en dat was dit jaar nog beter dan de voorgaande
edities! Met maar liefst 800 aanwezigen kunnen we zeker spreken van een geslaagde fuif.

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!

Jenevertocht
Naar jaarlijks gewoonten organiseren we de vrijdag voor Halloween onze Jenevertocht. Ook dit jaar was er
een grote opkomst ondanks de regen dus we kunnen weer zeggen dat we onszelf overtroffen hebben.
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Verlichte tractorstoet
Last but not least, enkele weken terug organiseerden we voor de 2de keer onze verlichte tractorstoet, samen
met de Landelijke Gilden. Samen met 250 tractoren verlichtten we de Heiendse straten en dat was een heel
spektakel! Het was een editie om U tegen te zeggen. 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 16 februari: drinking nine to five
Zaterdag 31 maart: koekenverkoop
Zaterdag 20 juli: daguitstap
Maandag 22 t.e.m. vrijdag 26 juli: +16 kamp
Vrijdag 5 t.e.m. zaterdag 13 juli: +12 kamp
Maandag 8 t.e.m. zaterdag 13 juli: -9 en -12 kamp
28 – 29 juni: KLJ, 90 jaar

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 deze Rooien Droad of op de website!
•
•
•
•
•

-9:
-12:
+12:
+16:
+20:

Anne Van Eetvelde
Helena Duvillliers
Famke Goeman
Yana Beernaert
Kevin De Waele

(0470/38.68.57)
(0470/ 52 78 92)
(0474/06.18.35)
(0472/ 46 65 45)
(0474/06.86.61)

Voor algemene vragen rond activiteiten, prijzen van inschrijvingsgeld,… kan je bij hoofdleiding Kevin De
waele terecht. Vragen rond evenementen kan je stellen aan onze 2 nieuwe hoofdleiding Thomas Boone en
Sander Bracke.
Kevin De Waele
0474/06.86.61

Sander Bracke
0499/35.73.27

Thomas Boone
0477/36.49.49

Mailen naar de KLJ zelf kan op volgend emailadres: kljlokerenheiende2@gmail.com, daarnaast vind je ook
informatie op onze website www.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 het op de 16e 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 alle
leden weer
braaf waren dit
jaar!

Wist je dat onze KLJ
ook talrijk aanwezig
was op kick off xl.
We waren me zo’n
50 leden

Wist je dat er heel
wat +16’ers hebben
meegedaan aan het
stadspel in Gent
met heel wat
andere KLJ’s

Wist je dat er maar liefst 250 verlichte
tractoren waren op onze tractorstoet!

Wist je dat we met de
lokerse jeugdbewegingen
hebben meegedaan aan de
warmste week ?
Wist je dat de -9 verzot is op het
spelletje ‘knack-worst’
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