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Lieve kids en ouders,
Hier is hij weer… de nieuwe Rooien Droad! Dit betekent dat we opnieuw allerlei toffe activiteiten in petto
hebben voor jullie! Zijn jullie al benieuwd, lees dan maar gauw verder
. We wuiven nog even naar 2019,
want wat was het een geweldig jaar! Laten we van 2020 ook een spetterend jaar maken!
Wij hebben er alvast zin in! Hopelijk jullie ook?

En vooral niet te vergeten…

VROLIJK KERSTFEEST EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!!

k

k
k

k

Vele groetjes, het bestuur:
Anne, Rosi, Lien, Sander, Yana, Thomas, Lore, Emiel, Robin, Famke, Elias, Amy, Laura, Amber, Kelsi, Wout,
Robbe en Cédric
PS : Vanaf januari hebben we een nieuwe leiding bij de -9! Welkom in ons team Shani! Wat zal ze dit goed
doen!
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Zondag 5 januari

Jaja een nieuw jaar, nieuwe activiteiten en…
ook nog eens Driekoningen? Dat wil je gewoon
niet missen! Op zondag 5 januari verwachten
we jullie om 14u aan ons lokaal om elkaar een
gelukkig nieuwjaar te wensen en iets te doen
rond Driekoningen. Om 17u mogen jullie terug
huiswaarts keren.

Zondag 2 februari
Zondag 2 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 HIJFTE JONGENS. We verwachten
jullie daar! Wanneer de film gedaan is (15u)
mogen jullie ouders jullie daar terug ophalen.

Wie wordt er de slimste kandidaat van de -9?
Kom het te weten op zondag 19 januari tijdens
‘De grote -9 quiz’! Jullie zijn allemaal welkom
om 14u in ons lokaal en wanneer de slimste -9
bekend gemaakt is mogen jullie terug naar huis
om 17u.

Zondag 9 februari
Op zondag 9 februari willen wij wel eens zien
wat jullie allemaal in jullie mars hebben. Op
deze dag moeten jullie het opnemen tegen alle
andere -9 leden en is het de bedoeling dat je
zoveel mogelijk punten verzamelt voor jezelf!
Wij zijn alvast benieuwd wie de winnaar
wordt… We verwachten jullie om 14u aan het
lokaal en om 17u mogen jullie terug naar huis.

Adres: Hijfte-Center 33, 9080 Lochristi
!! Beste leden/ouders, kom zeker deze dag
eens in het lokaal kijken, want de verloren
voorwerpen zullen hier uitgestald liggen 😉!!
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Zondag 16 februari

Zondag 16 februari 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!

Zondag 1 maart begeven we ons op glad ijs .
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.

Zondag 22 maart

Schrijf alvast deze datum in jullie agenda, want
dan is het vriendjesdag! Jullie mogen dan
1,2,3,... vriendjes meenemen naar onze KLJ. En
dan spelen we een hele namiddag spelletjes
met hun. Hopelijk vinden ze de KLJ even tof als
ons! Meer info volgt nog.

Lieve vriendjes, op zondag 22 maart staat er
een knutselactiviteit op de planning, maar niet
zomaar een knutselactiviteit… Deze wordt
georganiseerd in samenwerking met de
Landelijke Gilden. Wij zijn zeer benieuwd naar
jullie bouw- en timmerkunsten, want jullie
mogen op deze dag nestkastjes bouwen. Jullie
worden om 14u verwacht in het Trefpunt
(Heiendestraat 16). Om 17u mogen jullie terug
naar huis met een zelfgemaakt nestkastje.
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Zondag 5 januari
Joepieee de poepieeee! De eerste activiteit van
het jaar is op zondag 5 januari. Nadat we elkaar
3 kussen hebben gegeven en elkaar een mooi
2020 hebben gewenst, gaan we onszelf
omtoveren tot koningen! Het spel deze
namiddag staat helemaal in het teken van
Driekoningen. Jullie zijn welkom vanaf 14u aan
ons lokaal. En tegen 17u mogen jullie terug
huiswaarts keren.

Op zondag 19 januari zullen we jullie verrassen
op de KLJ met een verrassingsactiviteitje. Ben
je benieuwd? Kom dan om 14u naar ons lokaal.
Na een hele namiddag spelen mogen jullie om
17u terug naar huis. Spannenddddd!
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Zondag 9 februari

Op zondag 2 februari is het gewestactiviteit.
We gaan namelijk samen een film kijken met
onze vrienden van het gewest. Jullie worden
verwacht om 13u aan het KLJ lokaal van HIJFTE
JONGENS (adres: Hijfte-Center 33, 9080
Lochristi). Om 15u zal de film gedaan zijn en
mogen jullie ouders je daar ook terug komen
ophalen.

Omdat we nu wel heel dicht bij de afbraak van
ons eigen lokaal zitten, gaan we op zondag 9
februari de werkman en werkvrouw in ons
naar boven laten komen! Alle stoere jongens
en meisjes worden verwacht om 14u aan het
lokaal en om 17u hopen we dat al onze
sloopwerken (niet echt natuurlijk hihi) zijn
afgerond en dan mogen jullie terug huiswaarts
keren.

!! Beste leden/ouders, kom zeker deze dag
eens in het lokaal kijken, want de verloren
voorwerpen zullen hier uitgestald liggen 😉!!
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Zondag 16 februari

Zondag 16 februari 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!

Zondag 1 maart begeven we ons op glad ijs .
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.

Zondag 22 maart
Zondag 15 maart
Schrijf alvast deze datum in jullie agenda, want
dan is het vriendjesdag! Jullie mogen dan
1,2,3,... vriendjes meenemen naar onze KLJ. En
dan spelen we een hele namiddag spelletjes
met hun. Hopelijk vinden ze de KLJ even tof als
ons! Meer info volgt nog.

Op zondag 22 maart denken we even aan de
natuur. Samen met de Landelijke Gilden van
Heiende maken we onze eigen vogelhuisjes.
Om 14u starten we in het Trefpunt
(Heiendestraat 16) en om 17u mogen jullie
terugkeren naar huis met een eigen
gepersonaliseerd vogelhuisje. Hoe leuk? 😊
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Zondag 5 januari
Het nieuwe jaar is begonnen en dat wil zeggen
nieuwe activiteiten! Zondag 5 januari gaan we
op pad met de 3 koningen. Om 14u worden alle
koningen van Heiende en omstreken
verzameld aan ons lokaal en om 17u keren ze
terug naar hun kastelen.

Op zondag 19 januari doen we een kook battle
dus haal je kookkunsten maar boven! We
verwachten onze keukenprinsen en prinsessen
om 14u. Nadat we alles hebben opgegeten
mogen jullie tegen 17u terug naar huis rollen
😉.

Zondag 9 februari

Zondag 2 februari doen we het even rustiger
aan en is het Gewestcinema. De
filmvoorstelling van de +12 gaat door van 15u
tot 17u. De cinemazaal zal te vinden zijn in het
lokaal van HIJFTE JONGENS. We verwachten
jullie daar! Als de film gedaan is mogen jullie
daar terug opgehaald worden.

we
Zondag
9
februari
gaan
op
rechtendoortocht!
Wa?
Huh?
Rechtendoordingens? We trekken onze
laarzen aan en gaan recht door de Heiendse
velden. We springen over diepe grachten en
lopen door de weides. Zorg eventueel voor
reservekledij. We verwachten jullie om 14u.
Om 17u komen we terug van onze tocht en
mogen jullie recht naar huis vertrekken.

Adres: Hijfte-Center 33, 9080 Lochristi

!! Beste leden/ouders, kom zeker deze dag
eens in het lokaal kijken, want de verloren
voorwerpen zullen hier uitgestald liggen 😉!!
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Zondag 16 februari

Zondag 16 februari 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!

Zondag 1 maart begeven we ons op glad ijs .
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.

Zondag 22 maart

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse
vriendjesdag! Op zondag 15 maart mogen jullie
jullie vriendjes meenemen om een mega leuke
activiteit te beleven. Verdere info volgt nog.

Lieve leden, op zondag 22 maart staat er een
knutselactiviteit op de planning, maar niet
zomaar een knutselactiviteit… Deze wordt
georganiseerd in samenwerking met de
Landelijke Gilde. Wij zijn zeer benieuwd naar
jullie bouw- en timmerkunsten, want jullie
mogen zelf een insectenhotel maken. Jullie
worden om 14u verwacht in het Trefpunt
(Heiendestraat 16). Om 17u mogen jullie terug
naar huis met jullie eigen creatie.
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Vrijdag 10 januari
Om nog even langer in de kerstsferen te blijven
en als time-out tijdens de examens gaan we op
vrijdag
10
januari
naar
de
kerstboomverbranding in Sint- Niklaas. We
verzamelen om 20u aan het lokaal. Het vervoer
zal geregeld worden via een poll in de groep.

Op vrijdag 14 februari is het gewestactiviteit.
We doen namelijk mee aan een dropping. Jullie
worden om 19u30 verwacht aan het lokaal.
Meer info volgt nog in de groep.

Vrijdag 6 maart
Vrijdag 31 januari
Jungle speed, UNO,… Zin in een spelletjesavond? Op vrijdag 31 januari ben je altijd
welkom vanaf 20u om allerlei spelletjes te
spelen.

Op vrijdag 6 maart gaan we eens lekker gaan
eten! We spreken af om 19u30 aan het lokaal.
Verdere info volgt nog.
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‘Battle of de geslachten’
Jajaaaaa, we gaan paintballen!! Wie zijn de
sterkste? De mannen of de vrouwen ? Kom het
bewijzen op vrijdag 20 maart. De uren worden
nog verder afgesproken!
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Lieve leden, ja hoor, jullie lezen het goed, ook dit jaar gaan we opnieuw schaatsen met het gewest! Dit gaat
door op zondag 1 maart in de Kristallijn te Gent. Begin jullie maar al voor te bereiden om jullie soepele of net
iets stijvere schaatskunsten te laten zien. We verzamelen om 13u30 aan het lokaal. Na een hele namiddag
schaatspret zullen we rond 17u terug zijn. Op deze dag zouden we graag willen carpoolen! Ouders die willen
voeren en/of halen zijn dus steeds welkom. Laat voor 24 februari aan Amy (degelasamy.adg@gmail.com of
0468/25.02.75) weten of je meegaat. Zie je het als ouder zitten om te voeren en/of halen? Ook dit mag je
doorgeven aan Amy.
Wat moet je meenemen voor deze activiteit?
•
•
•
•

Handschoenen
Warme kledij
Beetje zakgeld voor een drankje achteraf
€6 voor het schaatsen zelf

Ben je nog niet helemaal overtuigd om mee te gaan? Kijk eens naar deze sfeerfoto’s, zo leuk was het!
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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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Jenevertocht
Halloo halloo halloween… oeps… we zitten precies nog helemaal in de sfeer, maar dat kan ook niet anders
want wat was het dit jaar weer een fantastische editie! Er hebben maar liefst 862 mensen meegedaan aan
onze jenevertocht! En uiteraard willen we alle mensen nog eens bedanken die mee hebben geholpen om dit
evenement opnieuw te laten slagen!

Verlichte tractortocht
Toeeeet toeeeeeet! Jah hoor, enkele weken geleden organiseerden we voor de 3 e keer onze verlichte
tractortocht. Dit in samenwerking met de Landelijke Gilden. Met meer dan 250 verlichte tractoren vormden
we een heuse lichtslinger doorheen de Heiendse buurt! Het was weer een fantastische editie! Uiteraard
willen we Annelies en Renaat (ouders van Robbe en Mirte) bedanken voor het gebruik van hun hangar. Maar
ook alle andere helpende handen hebben we enorm geapprecieerd! Bedankt allemaal! Op de
facebookpagina van dit evenement vinden jullie heel wat sfeerfoto’s terug , ga gerust eens kijken .
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Doorheen ons werkjaar zijn er steeds enkele data die jullie gewoon vrij moeten houden! Haal jullie agenda
maar even boven want deze evenementen kan je gewoon niet missen.
•

Zaterdag 22 februari 2020: Drinking Nine To Five

•
•
•
•
•

Zondag 15 maart 2020: brunch
Vrijdag 3 tot zondag 5 april 2020: -16 weekend
Zondag 3 mei 2020: Koekenverkoop
Zondag 28 juni 2020: Daguitstap
10/07/’20 tot 18/07/’20: -16 kamp
o 10/07/’20 tot 18/07/’20: +12
o 13/07/’20 tot 18/07/’20: -9 en -12
25/07/’20 tot 30/07/’20: +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 in de vorige Rooien Droad of op de website!
•
•
•
•
•

-9: Lore Van de Vondel (0491/93.29.08)
-12: Lien Raes (0498/23.49.60)
+12: Famke Goeman (0474/06.18.35)
+16: Thomas Boone (0477/36.49.49)
+20: Yana Beernaert (0472/46.65.45)

Voor algemene vragen rond activiteiten, prijzen van inschrijvingsgeld,… kan je bij de 2 hoofdleiding Rosi Van
Eetvelde & Amy De Gelas terecht. Vragen rond evenementen kan je stellen aan onze hoofdleiding Thomas
Boone & Sander Bracke.
Rosi Van Eetvelde
0478/52.30.03

Amy De Gelas
0468/25.02.75

Sander Bracke
0499/35.73.27

Thomas Boone
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 kljlokerenheiende.be Voor meer up-to-date info zoals foto’s en andere leuke
nieuwtjes kan je altijd op onze facebookpagina terecht.
We spreken er al jaaaaaaren van en nu is het eindelijk zover! In 2020 breken we dat oude kotje van ons
af en zetten we een gloednieuw lokaal. Alles wat je wil weten over ‘Hoe komen we aan dat geld?’ of
‘Hoe zien die plannen er nu juist uit?’ kan je vinden op onderstaande site:
www.kljheiendebouwt.wordpress.com
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Wist je dat we een nieuwe -9 leiding
hebben? Welkom in ons team
Shani! Wat zal ze dit goed doen!

Wist je dat er meer
dan 250 verlichte
tractoren waren op
onze tractortocht?

We met de Verlichte Tractortocht
op TV Oost zijn geweest?

Er dit jaar
geen stoute
kindjes waren
bij
sinterklaas?

Wist- je- dat we
met Trooper al
€378 opgehaald
hebben?

Wist je dat leiding Anne terug is! Zij
heeft 3 maanden in Litouwen gezeten
voor buitenlandse stage. Wat hebben
we haar gemist!

We altijd heel
dankbaar zijn voor de
vele helpende
handen tijdens onze
evenementen

We toch ook wel een
beetje ons oude
gezellig lokaaltje gaan
missen

De -9 nog steeds heel
mooi kan dansen op
‘SKIBIDI’

De jongens en meisjes van het
keurwimpelen en hoofdgilden
vollop bezig zijn met een liedje te
kiezen om deze zomer een vrije
reeks op te maken. Spannend!
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