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Hoi kids en ouders, 

Hier zijn we weer met een nieuwe, maar dan ook laatste Rooien Droad van het werkjaar. Uiteraard betekent 

dat ook dat we weer heel wat leuke activiteiten en andere leuke nieuwtjes in petto hebben voor jullie. De 

winter is het land weer stilletjes aan het verlaten, want ja hoor, wij verlangen enorm naar de zomer! Je zal 

in deze Rooien Droad informatie terugvinden over onze voorbije evenementen, de activiteiten die 

binnenkort zullen volgen, en nog zoveel meer…! 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vele groetjes, het bestuur: 

Kevin, Anne, Rosi, Lien, Sander, Joren, Yana, Thomas, Lore, Emiel, Robin, Famke, Elias, Amy en Helena 

 

 

     Lente 

Voorjaars zonnetje 

voorjaars kriebels 

T-shirts en ballerina’s 

BLOEMETJES 

Vogeltjes fluiten 

Koeien dansen in de wei 

Schone was buiten hangen 
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Aangezien in maart onze sportactiviteit niet 

kon doorgaan, gooien we op zondag 7 april 

eens stevig de beentjes los! We zullen rennen, 

springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en 

weer doorgaan en dit allemaal van 14u tot 17u! 

Smeer die kuitjes maar al in! 

 

 

 

 

 

Van vrijdag 12 t.e.m. zondag 14 april gaan we 

op safariweekend! Meer info hierover kregen 

jullie reeds in een aparte uitnodiging via mail. 

 

 

 

 

 

 

Zondag 28 april is het weer eens tijd dat jullie 

tonen aan jullie vriendjes en vriendinnetjes hoe 

leuk KLJ wel niet is! Het wordt ongetwijfeld een 

superleuke namiddag. Nodig dus al jullie 

vrienden uit, want hoe meer zielen hoe meer 

vreugde! Onze vriendjesdag gaat door van 14u 

tot 17u. 

 

 

 

     

  

 

 

Ooit al eens gedroomd dat je naar de ruimte 

vloog met een raket? Zondag 5 mei vliegen we 

er letterlijk in van 14u tot 17u met ons grootse 

raketspel!  

 

            

Vrij. 12 – zo. 14 april 
Zondag 7 april  

Zondag 28 april 

Zondag 5 mei 
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Zondag 19 mei gaat er een primeur door voor 

de -9, want dan gaan we op uitstap naar de 

Knuffelhoeve te Puyenbroeck! Deze uitstap is    

-9 only, hoe cool is dat?? Wil je graag 

meegaan? Schrijf dan in tegen ten laatste 12 

mei zodat we voldoende vervoer kunnen 

voorzien. Inschrijven kan bij Anne Van 

Eetvelde (0470/38.68.57 of via  

kljlokerenheiende2@gmail.com). We spreken 

af om 13u15 aan het lokaal en zullen terug zijn 

om 17u30. Indien er ouders zijn die kunnen 

voeren of halen, laat dit dan zeker weten! Het 

enige wat je moet meenemen is iets om te 

drinken of eten. Een centje is niet nodig! 

 

 

 

 

 

Jaja, het is nog lente en dat wil dus zeggen dat 

we nog steeds plantjes en bloemetjes kunnen 

zaaien. Op zondag 26 mei zijn jullie allemaal 

welkom aan ons lokaal vanaf 14u om jullie 

tuinierkunsten eens te laten zien! Om 17u 

nemen jullie hopelijk  je eigen plantje mee naar 

huis!                                                   

         

Zondag 2 juni, nog een maandje en het is 

zomervakantie! En zomer betekent natuurlijk 

WATERSPELLETJES!! Neem zeker allemaal jullie 

zwemkledij en badhanddoek mee, want droog 

zullen jullie niet blijven 😉. Hopelijk zijn de 

weergoden ons ook goedgezind! De waterpret 

gaat door van 14u tot 17u. 

 

Zondag 19 mei 
Zondag 26 mei 

 

 

Zaterdag 20 juli gaan we met heel de KLJ op 

daguitstap. Wat we precies gaan doen, is nog 

een verrassing, maar hou deze datum alvast 

vrij! 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 14 juni zit de leiding nog volop in de 

examens en hebben velen van jullie grote 

toetsen. Hoog tijd dus voor ons allen om eens 

lekker te ravotten en te relaxen! Jullie zijn 

allemaal welkom in ons lokaal vanaf 15u30 tot 

19u. Je kan dus rechtstreeks na school naar de 

KLJ komen. We zullen ook voor een heerlijk 

vieruurtje zorgen! 

 

 

Zondag 2 juni 

Vrijdag 14 juni 
Zaterdag 20 juli 

mailto:kljlokerenheiende2@gmail.com
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Bim bam, bim bam, bim bam. Horen jullie de 
klokken al …? Wij wel al hoor! Op zondag 7 
april is het tijd voor een heuse 
paaseierenzoektocht. We gaan van start rond 
14u. Hopelijk kunnen jullie rond 17u met 
heerlijke paaseitjes naar huis gaan. Misschien 
komt de paashaas wel eens tevoorschijn.  

             

 

 

 

 

Van vrijdag 12 t.e.m. zondag 14 april gaan we 

op safariweekend! Meer info hierover kregen 

jullie reeds in een aparte uitnodiging via mail. 

 

 

 

 

 

Zondag 28 april is het weer eens tijd dat jullie 

tonen aan jullie vriendjes en vriendinnetjes hoe 

leuk KLJ wel niet is! Het wordt ongetwijfeld een 

superleuke namiddag. Nodig dus al jullie 

vrienden uit, want hoe meer zielen hoe meer 

vreugde! Onze vriendjesdag gaat door van 14u 

tot 17u.       

 

 

 

Hallo allemaaaaal, wat fijn dat je er bent. Ben 

je hier voor het eerst of ben je al bekend? Op 

zondag 5 mei zijn jullie allemaal welkom vanaf 

14u aan het lokaal. Neem zeker jullie groene 

vingers mee, want we gaan vandaag tuinieren. 

Hoe leuk?? Vanaf 17u mogen jullie dan met 

jullie groene kunstwerken terug vertrekken 

naar huis.  

 

Zondag 7 april 

Zondag 5 mei 

Vrij. 12 – zo. 14 april 
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Onze jaarlijkse rechtendoortocht hebben jullie 

nog altijd te goed. We gaan de Heiendse velden 

verkennen op zondag 19 mei. We trekken om 

14u met onze laarzen aan om de (hopelijk) 

drassige velden te betreden. Onderweg wacht 

er een verrassing op ons. En om 17u is het tijd 

om de modder van jullie gezicht te schrobben.  

 

 

Zondag 19 mei 
 

 

 

Heb je ooit al eens Europa willen veroveren? Of 

ga je toch liever voor Azië? Kom de wereld 

veroveren op zondag 26 mei. De battle begint 

om 14u en de strijd zal gestreden zijn om 17u. 

Voel je de spanning ook al?  

 

                   

 

 

KLJ op vrijdagavond? Wow! Inderdaad, op 

vrijdag 14 juni mogen jullie rechtstreeks van 

school naar de KLJ komen. Jullie worden 

verwacht om 16u aan ons lokaal. Daar zullen 

we voor jullie een lekker vieruurtje voorzien en 

natuurlijk ook een sprankelende activiteit. Om 

19u mogen jullie terug huiswaarts keren.         

PS: vergeet zeker jullie zwemgerief + handdoek 

niet mee te brengen bij goed weer!   

 

 

 

Hou zaterdag 20 juli zeker vrij, want dan gaan 

we op daguitstap! 

 

 

 

 

 

 

 
Daar is de lente, daar is de zon en ….. daar is 
natuurlijk de Nieuwdonk! Op zondag 2 juni is 
het tijd om die melkflessen te bruinen en een 
frisse (ijskoude) duik te nemen. We verzamelen 
om 13u15 aan het lokaal met een fiets die in 
orde is. Rond 17u zijn we terug aan het lokaal. 
Wat moet je zeker meenemen? Zwembroek, 
bikini of badpak, handdoek, zonnecrème, een 
beetje zakgeld (max 5 euro) voor een drankje 
of een ijsje. 

 

Zaterdag 20 juli 

Vrijdag 14 juni 
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Basketbal, volleybal, voetbal, tennisbal, …. 

Maar wat kan je nog allemaal met ballen doen? 

Op zondag 7 april van 14u tot 17u doen we 

niets anders dan balsporten. Laat je verassen 

door de hoeveelheid balspelen en hoe leuk ze 

wel niet zijn. Geen locatie is dan ook beter dan 

het plein aan ons lokaal. 

 

 

 

 

Van vrijdag 12 t.e.m. zondag 14 april gaan we 

op safariweekend! Meer info hierover kregen 

jullie reeds in een aparte uitnodiging via mail. 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom bij Cirque du KLJ! Op zondag 28 april 

mogen jullie allemaal één of meerdere 

vriendjes meenemen die niet in de KLJ zitten 

om een leuke namiddag te beleven. Al onze 

clowns, acrobaten, waarzeggers, 

koorddansers, vuurspuwers, 

leeuwentemmers, jongleurs, … verwachten 

jullie om 14u aan ons lokaal. Om 17u kunnen 

jullie naar huis als professionele 

circusartiesten. Per mail krijgen jullie ook nog 

een uitnodiging die jullie aan jullie vriendjes 

kunnen uitdelen op school/ de sportclub/ 

muziekschool, … Deze liggen ook in het lokaal 

en mag je gewoon meenemen. Hopelijk zijn 

jullie talrijk aanwezig! 

 

 

Op zondag 5 mei wordt alles groot. 

Gezelschapspelletjes zijn al leuk, maar wat zijn 

reuzegezelschapspelletjes dan niet? Hopelijk is 

ons lokaal niet te klein om deze van 14u tot 17u 

uit te proberen. 

 

 

 

Omdat we nog een beetje in de ban zijn van ons 

openingsnummer van afgelopen zomer, spelen 

we op zondag 19 mei van 14u tot 17u een 

piratenspel. Ver zullen we niet varen, we 

blijven lekker in ons eigen lokaal.  

 

Zondag 7 april 

Zondag 5 mei 

Zondag 19 mei 



   
 

Pagina | 9  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Het wordt al wat warmer, de zon begint wat 

meer te schijnen, we krijgen weer zin in de 

zomer en vooral in de sportfeesten! Op zondag 

26 mei kunnen we jullie al een voorproefje 

geven. Nee, jullie hoeven niet om 7u aan het 

lokaal te staan. Jullie moeten er maar om 14u 

zijn en om 17u kunnen jullie hopelijk met veel 

bekers naar huis gaan.                    

                                                       

 

Op zondag 2 juni is het zover. Zoals we beloofd 

hebben, mogen jullie zelf een activiteit kiezen. 

Aangezien we nog niet weten wat jullie graag 

willen doen geven we alle info later per mail 

door. 

                                           

 

 

Op 14 juni zitten de meeste van jullie 

waarschijnlijk in de examens. Maar bij 

studeren hoort natuurlijk ook ontspanning! 

Daarom mogen jullie op vrijdagavond gezellig 

in ons lokaal een beetje komen chillen van 

18u30 tot 21u. We voorzien jullie ook van 

avondeten en hopelijk gaan jullie examens dan 

nog beter!  

 

 

 

Hou zaterdag 20 juli zeker vrij, want dan gaan 

we op daguitstap! 

 

Zondag 26 mei 

Zaterdag 20 juli 

Zondag 2 juni 
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Uitstel is geen afstel daarom doen we 

vanavond quiz. Jullie mogen om 20u komen 

quizzen en mogen tegen 23u naar huis.  

 

 

 

 

 

Wat kan er niet missen als activiteit bij de +16? 

Dat is een kroegentocht natuurlijk. We 

vertrekken om 20u met de fiets aan ons lokaal 

en zullen tegen 23u terug zijn.  

 

 

 

 

 

Laten we hopen op goe weer want we gaan 

namelijk naar de Nieuwdonk. We spreken om 

19u30 af en keren tegen 23u terug naar ons 

lokaal. Neem zeker een handdoek, je 

zwemgerief en wat geld mee om iets te 

drinken.  

 

 

 

 

Terrasjes doen, trekkers en koetjes spotten. 24 

mei doen we het allemaal! Doe jullie overalls 

en atlassen maar al aan want we gaan namelijk 

op boerderijbezoek bij een paar leden. We 

vertrekken om 20u en zijn tegen 23u terug aan 

het lokaal.  

 

 

 

Het is weer tijd voor die examens. Daarom 

doen we zo als elk jaar een time- out. Jullie 

mogen om 20u langskomen om een gezellig 

avondje samen te zijn en te chillen.  

 

 

 

Vrijdag 5 april 

Vrijdag 24 mei 

Vrijdag 19 april 

Vrijdag 14 juni 
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Jaaaa, het zijn weer sportfeestoefeningen en daar kijken we allemaal naaruit natuurlijk.  Hieronder vind je 

de data waarop we gaan oefenen 

Groep Dagen Extra 
Basiswimpelen De basis oefent tot in juni op 

dinsdag en donderdag. Vanaf de 
zomervakantie oefent de basis op 
dinsdag en vrijdag van 19u tot 21u 

Op woensdag 24 april is het 
oefendag van het wimpelen. 
Dit zal doorgaan aan ons 
lokaal om 19u.  
Hierbij wordt de nieuwe 
basisreeks aangeleerd dus 
allen welkom 
 
Op 26 april  is het oefendag 
van het dansen. Hierbij leren 
we de nieuwe kringdans aan. 
Dit zal doorgaan aan het 
lokaal van Lochristi-Hijfte 
Meisjes. Met welke auto’s 
we allemaal rijden laten we 
nog wel weten.  
 
Op donderdag 11 april zullen 
we de nieuwe dansen 
aanleren. Dit zal doorgaan 
van 19u tot 21u aan ons 
lokaal 

Keurwimpelen Onderlinge regeling. Meestal op 
Dinsdag en zondagavond 

 

Vendelen korps 2 Het 2e korps oefent tot in juni op 
dinsdag en donderdag. Vanaf de 
zomervakantie zijn de oefeningen 
op dinsdag en vrijdag vanaf 19u tot 
21U. 

Op woensdag 24 april is het 
ook een oefendag voor het 
vendelen. Deze zal doorgaan 
aan het lokaal van KLJ 
Beervelde. Er zal samen met 
het andere korps nog wel 
afgesproken worden wie er 
allemaal naartoe gaat.  

Vendelen korps 1 Oefent doorgaans op Dinsdag 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 Bassevelde 
21 juli KLJ merchtem en opwijk 

28 juli KLJ Beveren 

4 augustus KLJ Lochristi Hijfte 

11 augustus KLJ Hamme 

18 augustus KLJ doorslaar 
25 augustus Landjuweel in Reet 

1 september – regionaal sporteest KLJ Sinaai 
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Op zondag 31 maart 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 zal dan ook hieraan gespendeerd worden. Hoe meer koeken we dus kunnen 

verkopen, hoe meer centjes we opzij kunnen zetten.  

We starten onze koekenverkoop om 14u aan ons lokaal. We hopen op zo veel mogelijk aanwezigen, neem 

zeker jullie schattigste gezichtje mee! 😉 Aan het lokaal verdelen we de leden in groepjes en gaan we zo rond 

in de verschillende wijken en straten van Heiende. Rond 17u hopen we alle dozen verkocht te hebben, en 

mogen jullie huiswaarts keren.  

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.  

 

Koeken op bestelling  

Heb je zin om al eens rond te gaan bij familie, buren, vrienden? Dan kan dit zeker. Wij gaan rond in de buurt 

van Heiende, maar misschien ken jij wel nog mensen die verder van ons lokaal wonen en die ook wel een 

doosje willen kopen. We voorzien een bladzijde met een invulformulier om het aantal verkochte 

koekendozen op te noteren. Je kan dit formulier en de centjes dan meebrengen op zondag 31 maart naar 

het lokaal. En wanneer er nog genoeg koekendozen over zijn van de verkoop in de straten kunnen jullie de 

bestelde dozen al direct meenemen naar huis. Wanneer we de dag zelf helemaal uitverkocht zijn dan spreken 

we een datum af dat de extra koeken kunnen opgehaald worden.  Kan je de dag zelf niet komen naar de 

koekenverkoop, maar wil je toch koekjes verkopen voor onze KLJ? Stuur dan gerust een berichtje naar 

Helena (0470/52.78.92) of Lien (0498/23.49.60) met je bestelling.  Op die manier spreken we dan verder af. 
😊  

 

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 

De prijs voor één doos bedraagt 7 euro.  

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! Hopsss mooie prijzen te winnen… 😊  
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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 

Enkele maanden geleden 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!  

Opgelet! Het zijn de laatste flessen (enkel nog 

appel- kriek verkrijgbaar). 

 

Boerenmarkt 

Op zondag 5 mei staan we ook op de 

boerenmarkt voor geld in te zamelen voor ons lokaal. Hier zullen we bloemen verkopen. Hoe, wat en 

hoeveel dit kost laten we nog weten.  
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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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Jaja, deze keer hebben we maar 1 evenement om op terug te blikken, namelijk: Drinking Nine to Five. Het 

was een spetterende nineteensfuif met maar liefst 450 aanwezigen. We zouden zeker Tim en Isabelle nog 

eens willen bedanken omdat we door hen de mogelijkheid krijgen deze fantastische fuif te mogen 

organiseren. 

.   
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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. 

• Vrijdag 12 t.e.m. zondag 14 april: -16 weekend 

• 29 - 30 juni: KLJ 90 jaar 

• Vrijdag 5 t.e.m. zaterdag 13 juli: +12 kamp 

• Maandag 8 t.e.m. zaterdag 13 juli: -9 en -12 kamp 

• Zaterdag 20 juli: daguitstap -16 

• Maandag 22 t.e.m. vrijdag 26 juli: +16 kamp 

 

 

 

 

 

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 hieronder of op de website!  

• -9:  Anne Van Eetvelde  (0470/38.68.57) 

• -12:  Helena Duvilliers  (0470/52.78.92) 

• +12:  Famke Goeman  (0474/06.18.35) 

• +16:  Yana Beernaert  (0472/46.65.45) 

• +20:  Kevin De Waele (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  Sander Bracke   Thomas Boone  

0474/06.86.61   0499/35.73.27  0477/36.49.49 

 

Mailen naar de KLJ zelf kan op volgend e-mailadres: 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 we op 5 mei 

op de boerenmarkt bij 

de alpacas staan? We 

houden dan een 

melkwedstrijd en zullen 

ook bloemen verkopen. 

Wist je dat de +16 is gaan karten? 

En wat vonden ze dit tof!! Daarna 

zijn ze nog met z’n allen naar de 

McDonald’s gegaan.   

Wist je dat KLJ 

dit jaar zijn 90e 

verjaardag 

viert? 

 

 

Wist je dat de -9 

Wally nog steeds 

niet heeft 

gevonden? Heeft 

iemand hem al 

gezien? 

Wist je dat we het laatste 

weekend van juni een 

feestweekend hebben? Dit 

doen we voor ons 90 jaar 

bestaan.   

Wist je dat we een 

lenteschoonmaak hebben gehad in 

het lokaal. Nu ligt het terug 

helemaal proper! 

Wist je dat er heel wat talentvolle 

schaatsers in onze KLJ zitten 😉? 


