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Hey hoi!
De zomer is helaas de deur uit, maar we hebben ook goed nieuws… 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 de werkgroepen zijn en wat ze doen, info over dé fuif voor de ouders, en
nog veel meer.
Wij hebben alvast zin in het nieuwe werkjaar! Hopelijk jullie ook?
Vele zonnige groetjes, het bestuur
Kevin, Anne, Rosi, Lien, Sander, Joren, Yana, Thomas, Lore, Emiel, Robin, Famke, en Levi.
En onze nieuwe aanwinsten dit jaar : Amy en Elias ☺
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Ieder jaar kiest KLJ een thema waar alle KLJ’ers op focussen in activiteiten, vormingen, bezinningen,… Dit
jaar luidt de slogan ‘KLJ door dik en dun’. Een jaarthema rond je goed en minder goed in je vel voelen. En dat
dat allemaal oké is.
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Anne Van Eetvelde
0470/38.68.57
Aantal jaren lid: 13

Lore Van De Vondel
0491/93.29.08
Aantal jaren lid: 4 jaar

Levi Van Kerkhoven
Aantal jaren lid: 2

Amy De Gelas
0468/25.02.75
1ste jaar leiding
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Helena Duvilliers
0470/52.78.92.
Aantal jaren lid: 2

Kevin de Waele
0474/06.86.61
Aantal jaren lid: 13

Lien Raes
0498/23.49.60
Aantal jaren lid: 9

Elias Vandaele
0497/06.86.61
Aantal jaren lid: 6
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Famke Goeman
0474/06.18.35
Aantal jaren lid: 6

Rosi Van Eetvelde
0478/52.30.03
Aantal jaren lid: 12

+20 leiding

Kevin de Waele
0474/06.86.61
Aantal jaren lid: 13

Joren Leys
0495/69.14.35
Aantal jaren lid: 4
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Yana Beernaert
0472/46.65.45
Aantal jaren lid: 9

Emiel van Laethem
0476/83.75.46
Aantal jaren lid: 5

Thomas Boone
0477/36.49.49
Aantal jaren lid: 4

Joren Leys
0495/69.14.35
Aantal jaren lid: 4
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Sander Bracke
0499/35.73.27
Aantal jaren lid: 6

Robin De Backer
0472/63.88.97
Aantal jaren lid: 9
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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 22 euro. Voor broers en zussen in de KLJ is het slechts 11 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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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, en voor de
grootste dorstlessers hebben we een extra grote drankkaart van 30 euro. Een drankje of een zakje chips is
telkens 1 consumptie.

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, want 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 vorig 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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Zondag 30 september
Op zondag 30 september gaan we er weer
vollen bak voor! En dit in het land van de
Farao’s en piramiden, namelijk Egypte!!
Benieuwd wat er allemaal zal gebeuren tijdens
deze korte dagtrip naar Egypte? Kom dan tegen
14u naar ons lokaal. Om 17u is het weer tijd
om naar ons eigen Belgenlandje terug te keren.

Zondag 14 oktober
Lopen over de akkers, kruipen onder de
prikkeldraad, springen over de beken… Jaja het
is weer tijd voor een avontuurlijke
rechtendoortocht! Deze gaat door op zondag
14 oktober van 14u tot 17u aan ons lokaal.
!! Vergeet zeker niet om kleren aan te trekken
die vuil mogen worden en jullie katsjoebotten
aan te doen (voorzie eventueel ook
reservekledij) !!

Zondag 21 oktober
Zondag 21 oktober staat het grootste evenement
in KLJ-land op de agenda. Deze dag is het Kick Off.
Op deze dag komen alle KLJ’ers van heel
Vlaanderen samen om allerlei activiteiten te
doen. Dit vindt plaats in Sint-Niklaas. We gaan
met de trein en verzamelen om 8u30 aan het
station van Lokeren. Om 17u40 kunnen jullie
afgehaald worden aan het station van Lokeren en
zit onze fantastische dag erop. Voor deze
activiteit neem je best een lunchpakket, drinken
en tussendoortje mee. Best ook een beetje
zalgeld. Deze activiteit bedraagt 8 euro en dit kan
je overschrijven op het rekeningnummer: BE77
7376 1400 0242 tegen ten laatste 2 oktober.
Voor je in schrijving te bevestigen stuur je een
berichtje naar Anne (0470/386857) of naar het
emailadres
van
de
klj:
kljlokerenheiende2@gmail..com

Zondag 4 november
Halloween is nog niet zo lang geleden
gepasseerd, en als je goed kijkt hangen er hier
en daar nog geesten in de lucht. Daarom gaan
wij op zondag 4 november net als de Ghost
Rockers op zoek naar deze geesten om ze te
vangen! Om 14u beginnen we eraan en om 17u
hopen we dat Heiende terug verlost is van al
het kwade!
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Zondag 11 november
Op zondag 11 november is het tijd om eens
kennis te maken met alle KLJ’ers van het
gewest. De geweststartdag gaat door op ons
eigen terrein. Whoehoeee! Jullie zijn allen
welkom vanaf 14u. Om 17u mogen jullie terug
naar huis en hopelijk hebben jullie heel wat
nieuwe vriendjes gemaakt! We hopen dat jullie
ook weer van de partij zijn!

Zondag 2 december

2 december, nog vier nachtjes slapen en
Sinterklaas komt bij jullie thuis. Tenminste… als
jullie braaf zijn geweest! Deze zondag komt de
Sint naar onze Klj en kan je hem nog een laatste
keer bewijzen dat je ECHT wel braaf bent
geweest dit jaar! Misschien krijgen jullie dan
ook wel een cadeautje? Kom tegen 14u naar
het lokaal om Sinterklaas en zijn Pieten te
verwelkomen. Om 17u keren jullie hopelijk met
goed gevulde handjes terug naar huis.

Zondag 25 november
We zitten midden in het herfstseizoen en dat
vraagt natuurlijk om niets minder dan een
groots bosspel! Op zondag 25 november
verwachten we jullie om 14u op de parking
tussen het Bospark en het Verloren Bos
(Snepstraat, Lokeren). Om 17u mogen jullie
daar terug opgehaald worden.

Zondag 16 december
Op zondag 16 december gaan we eens lekker
kokerellen! We leren jullie de kneepjes van het
vak om een echt kerstdiner klaar te maken! Eet
’s middags dus niet te veel, zodat jullie van al
dat lekkers eens kunnen proeven! Onze
kookactiviteit gaat door van 14u tot 17u. We
verzamelen aan het lokaal.
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Zondag 30 september
Vraag maar aan jullie ouders om de zondagse
kledij thuis te laten, want we houden een
heuse Viking run op zondag 30 september aan
ons lokaal. Geen gracht is te vuil en geen
obstakel is te hoog voor ons. We verwachten
jullie met kleren die vuil mogen worden om
14u aan ons lokaal. Rond 17u zal het
waarschijnlijk tijd zijn voor een stevige
wasbeurt en mogen jullie naar huis.

Zondag 21 oktober
Zondag 21 oktober staat het grootste evenement
in KLJ-land op de agenda. Deze dag is het Kick Off.
Op deze dag komen alle KLJ’ers van heel
Vlaanderen samen om allerlei activiteiten te
doen. Dit vindt plaats in Sint-Niklaas. We gaan
met de trein en verzamelen om 8u30 aan het
station van Lokeren. Om 17u40 kunnen jullie
afgehaald worden aan het station van Lokeren en
zit onze fantastische dag erop. Voor deze
activiteit neem je best een lunchpakket, drinken
en tussendoortje mee. Best ook een beetje
zalgeld. Deze activiteit bedraagt 8 euro en dit kan
je overschrijven op het rekeningnummer: BE77
7376 1400 0242 tegen ten laatste 2 oktober.
Voor je in schrijving te bevestigen stuur je een
berichtje naar Anne (0470/386857) of naar het
emailadres
van
de
klj:
kljlokerenheiende2@gmail..com

Zondag 14 oktober
Jawel! Zien jullie het ook al goed buiten? De
herfst is bezig… tijd dus om naar het bos te
gaan. We verzamelen op zondag 14 oktober
om 14u aan de parking tussen het Verloren Bos
en het Bospark (Snepstraat, Lokeren). Om 17u
mogen jullie daar dan terug opgehaald
worden.

Zondag 4 november
Bent u iets kwijt of ben je gewoon een
hopeloos geval. Geen nood want u kan de
Heilige Antonius of de Heilige Rita live
ontmoeten. Alle heiligen dalen op zondag 4
november uit de hemel neer op ons plein. Om
14u start deze clash der heiligen. Omstreeks
17u sluit de hemel weer zijn poorten en is het
tijd om huiswaarts te keren.
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Zondag 11 november
Het werkjaar is al goed op gang, dus is het
hoogtijd om kennis te maken met de KLJ’ers
van het gewest. Dit jaar vindt de
geweststartdag plaats op zondag 11
november, op ons eigen terrein. Joepie!!! Jullie
zijn welkom vanaf 14u. Rond 17u hebben jullie
hopelijk een heleboel vrienden leren kennen
en mogen jullie terug huiswaarts keren.

Zondag 25 november
Ben jij de sterrenchef onder ons? Of zit er een
echte Jeroen Meus in jou verborgen?
Spannend! Kom je kookkunsten maar eens
tonen aan ons op zondag 25 november. We
verwachten jullie vanaf 14u aan het lokaal. Als
om 17u alles op is, kunnen jullie voldaan terug
naar huis gaan.

Zondag 16 december
Zondag 2 december
Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas,
Sinterklaas en natuurlijk ook Zwarte Piet. Vol
spanning klopt ons hartje op zondag 2
december. Zouden we allemaal braaf geweest
zijn of rijdt hij stilletjes ons huisje voorbij? Alle
brave kinderzieltjes zijn welkom vanaf 14u.
Hopelijk kunnen jullie om 17u met wat lekkers
naar huis keren. Hopelijk moet er niemand
mee in de zak naar Spanje 😉.

Het is tijd om nog eens een goed feestje te
houden op de KLJ. Dit doen we dan ook op
zondag 16 december vanaf 14u ter
gelegenheid van kerst. Whoehoeee, wij
hebben er alvast zin in! Om 17u mogen jullie
dan terug huiswaarts keren en daar misschien
nog een beetje verder feesten!
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Zondag 30 september
KLJ kleurt je leven en dat mogen jullie op
zondag 30 september aan ons lokaal
ondervinden. Om 14u starten we deze grote
kleurenactiviteit en om 17u mogen jullie terug
naar huis gaan. Wat je vooral niet mag
vergeten zijn kleren die vuil mogen worden
want zelfs met Dash blijft deze activiteit in je
kleren hangen.

Zondag 21 oktober
Zondag 21 oktober staat het grootste evenement
in KLJ-land op de agenda. Deze dag is het Kick Off.
Op deze dag komen alle KLJ’ers van heel
Vlaanderen samen om allerlei activiteiten te
doen. Dit vindt plaats in Sint-Niklaas. We gaan
met de trein en verzamelen om 8u30 aan het
station van Lokeren. Om 17u40 kunnen jullie
afgehaald worden aan het station van Lokeren en
zit onze fantastische dag erop. Voor deze
activiteit neem je best een lunchpakket, drinken
en tussendoortje mee. Best ook een beetje
zalgeld. Deze activiteit bedraagt 8 euro en dit kan
je overschrijven op het rekeningnummer: BE77
7376 1400 0242 tegen ten laatste 2 oktober.
Voor je in schrijving te bevestigen stuur je een
berichtje naar Anne (0470/386857) of naar het
emailadres
van
de
klj:
kljlokerenheiende2@gmail..com

Je hebt waarschijnlijk wel al gehoord over de
dienstplicht die jaren geleden is afgeschaft,
maar bij ons is dat nog niet het geval! Ben jij in
staat onze vaderklj te verdedigen? Heb jij de
capaciteiten om generaal te worden? Je komt
het allemaal te weten op 14 oktober van 14u
tot 17u in onze legerkazerne achter de kerk.
PS: Camouflagekledij is een pluspunt!

Zondag 4 november
Dikke Berta, schipper mag ik overvaren,
123piano… de standaard pleinspelen komen
weer boven dit jaar! Gelukkig krijgen ze eens
een nieuw jasje omgedaan door jullie lieve
leiding. Iedereen die zich wel eens durft laten
gaan op een plein wordt zondag 4 november
vanaf 14u tot 17u aan het lokaal verwacht.
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Zondag 11 november
Het werkjaar is al goed op gang, dus is het
hoogtijd om kennis te maken met de KLJ’ers
van het gewest. Dit jaar vindt de
geweststartdag plaats op zondag 11 november,
op ons eigen terrein. Joepie!!! Jullie zijn
welkom vanaf 14u. Rond 17u hebben jullie
hopelijk een heleboel vrienden leren kennen
en mogen jullie terug huiswaarts keren.

Op 25 november trekken we met zen allen naar
het verloren bos. We verwachten jullie om
13u30 aan het lokaal met een fiets die
helemaal in orde is. Tegen 17u zijn we terug.

Zondag 16 december

Zijn jullie allemaal wel braaf geweest? Want op
2december komt de Sint met zijn Pieten langs
op de KLJ. Jullie mogen om 14u ons lokaal klaar
komen maken voor zijn komst en hopelijk
kunnen jullie om 17u naar huis gaan met wat
lekkers

Wat gebeurd er als je de Kerstman tegen Jezus
opzet? Zet jullie schrap voor de grootste
Kerstbattle allertijden op 16 december van
14u tot 17u aan ons lokaal.
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Vrijdag 2 november

Vrijdag 5 oktober
jaja, ook dit jaar doen we een bosspel en dat
zullen we doen in het verloren bos. Jullie
mogen tegen 20 u naar het lokaal met jullie
fiets die helemaal in orde is en we zullen
tegen 23u terug zijn aan het lokaal ☺

We hebben nog maar net onze Jenevertocht
achter de rug of er is al weer een nieuwe +16
activeit op komst. Vrijdag 2 november worden
jullie verwacht om 20u aan ons lokaaltje om
jullie grenzen te verleggen. Tegen 23u is onze
activiteit gedaan en mogen jullie weer
huiswaarts keren.

Vrijdag 9 november mogen we nog eens kennis
gaan maken met onze vriendjes in het gewest
want het is namelijk gewestactiviteit. Dit jaar is
het terug een foodtrucfestival. Om hoelaat we
heirvooor afspreken laten we nog weten.

Vrijdag 16 november

Vrijdag 7 december

Om 20 u worden jullie verwacht aan het lokaal
voor onze mysterieuze activiteit. We hopen dat
jullie tegen 23u weer huiswaarts kunnen keren
maar dat zal van jullie zelf afhangen. ;)

Vrijdag 28 december

Vrijdag 23 november
Daar is ie weer…. Onze jaarlijkse
rechtendoortocht. Jullie worden verwacht om
20u aant het lokaal om de heiendse velden te
betreden.
Ps: vergeet natuurlijk
katsjoebotten niet ;)

die

Kom op vrijdag 7 december naar onze grote
casino avond en win! Ons lokaal zal open zijn
vanaf 20u en sluit weer om 23 u. Tot dan!

atlassen

en

Hapjes, drankjes, kerstlichtjes en
familliefeesten…. Dat is wat jullie de komende
week allemaal meemaken en wij doen er nog
een feestje bovenop! Op Vrijdag 28 december
houden wij ons kerstfeestje. Om 20h begint
het en de vroege vogels mogen vertrekken om
23u.
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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
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!
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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 KLJ zitten we nooit stil, dat is jullie waarschijnlijk al duidelijk geworden. Hier dan ook even wat nieuws
over de voorbije evenementen.
Sportfeestweekend
Zoals jullie wel weten hadden we het laatste weekend van Juli ons sportfeestweekend. Dit evenement was
een groot succes met dank aan alle ouders die ons hierbij geholpen hebben! Op Zaterdag hielden we ons
eetfestijn waarbij we ongeveer 380 eters hadden. Zondag mochten we ons eigen sportfeest organiseren en
hierbij hebben we welgeteld 8 blinkende bekers binnen gehaald.
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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 12 oktober: Wimpeliers- en vendeliersetentje
Zaterdag 26 oktober: Jenevertocht
Zondag 23 december: Verlichte tractorstoet
Zaterdag 16 februari: Drinking Nine To Five
Zondag 31 maart: Koekenverkoop
Laatste weekend van juni: KLJ ,90 jaar
22/07 tot 26/07: +16 kamp
5/07 tot 13/07: -16 kamp
Zaterdag 20 juli: Daguitstap
6 en 7 september: Feestweekend

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: Anne Van Eetvelde (0470/38.68.57)
-12: Helena Duvillliers (0470/ 52 78 92.)
+12: Rosi Van Eetvelde (0478/ 52. 30. 03.)
+16: Yana Beernaert (0472/ 46 65 45)
+20: Kevin De Waele (0474/0.86.61)

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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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 KLJactiviteit 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.
Bedankt om er elke keer weer te staan, zonder jullie allen, zou KLJ Lokeren-Heiende niet hetzelfde zijn.
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Wist je dat we
met de KLJ op tv
geweest zijn? Je
kan ons
terugvinden op
de site van TV
Oost!

Wist je dat ons sportfeestweekend
een groot succes was?

Wist je dat we
fruitsappen
verkopen? Je
kan ze kopen op
onze startdag

Wist je dat we al
158 euro hebben
opgehaald met
trooper? Doe zo
verder!

Wist je dat er ongeveer 760 man was
op ons fuif !

Wist je dat we 2 nieuwe leiding
hebben? Jawel, Amy en Elias, ze
zullen dit fantastisch doen!

Wist je dat we een
fakkeltocht gehouden
hebben op kamp ?
Wist je dat we 2 nieuwe
hoofdleiding hebben? Sander
Bracke en Thomas Boone gaan dit
zeer goed doen!

Wist je dat we een heleboel
bekers hebben binnengesleept
deze zomer ? jawel voor zowel
wimpelen, vendelen, dansen en
touwtrekken. Knap gedaan
iedereen!
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