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Hey hey 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 plezante nieuwtjes in petto hebben voor jullie.
De winter is het land weer stilletjes aan het verlaten, want ja hoor, laat dat zonnetje maar komen! Blader
snel even verder om allerlei nieuwe zaken te weten te komen!
Uiteraard houden wij ons nog altijd aan de opgelegde maatregelen. Deze kunnen jullie ook zelf steeds
terugvinden op volgende website: https://www.klj.be/corona . Nog vragen? Contacteer ons gerust via email, Whatsapp groep, …!

Zonnige groetjes, het bestuur:
Rosi, Amy, Sander, Thomas, Yana, Lore, Emiel, Robin, Famke, Elias, Laura, Kelsi, Amber, Wout, Robbe,
Cédric, Arne, Tessa, Shani, Reinoud en Fien
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Zondag 11 april
Zondag 18 april
De leiding heeft al vernomen dat er in de -8
echte atleten aanwezig zijn. Ze dagen jullie dan
ook uit om mee te doen aan onze ‘’mini’’
Olympische spelen. Wie dus zot is van sport, is
zondag 11 april zeker welkom van 13u45 tot
16u45 aan het KLJ lokaal .

!! Vergeet geen eigen koek/ stuk fruit + drankje
mee te brengen, want dit mogen wij nog steeds
niet verkopen !!

Ben jij een goede speurder? Kom dan op
zondag 18 april de leiding helpen bij het
onderzoek naar de dader. We spreken af om
13u45 aan het lokaal en ronden om 16u45 ons
onderzoek af. Tot dan!

!! Vergeet geen eigen koek/ stuk fruit + drankje
mee te brengen!!

Zondag 16 mei
Zondag 2 mei
Hebben jullie ook altijd al eens willen reizen
door de tijd? Wel op 2 mei heeft de leiding een
echte teletijdmachine voor jullie gehuurd aan
het KLJ lokaal. We vertrekken om 13u45 op
avontuur in het verleden en de toekomst en
tegen 16u45 zouden we terug in 2021 beland
zijn.

Wist je dat een blikje cola wel 50 jaar nodig
heeft om te verdwijnen als het in de natuur
terecht komt? Dat vinden wij bij de KLJ
helemaal niet oké. Daarom doet elke
leeftijdsgroep een zwerfvuilactie. We gaan
rond in de straten van Heiende om al het afval
op te ruimen en te sorteren. Kom jij ook helpen
op 16 mei? We verwachten jullie van 13u45 tot
16u45 aan het lokaal. Misschien haalt de -8 wel
het
meeste
zakken
afval
op…
!! Vergeet geen eigen koek/ stuk fruit + drankje
mee te brengen, want dit mogen wij nog steeds
niet verkopen !!
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Zondag 30 mei
Wiiiijjjj zijn bij de brandweer! Wiiiijjj zijn bij de
brandweer! Als het brand dan blussen wij het
vuur! Ben jij benieuwd wat je allemaal moet
kunnen om een brandweerdiploma te halen?
Kom dan op 30 mei tussen 13u45 en 16u45
naar ons KLJ lokaal.

Vrijdag 11 juni

Vrijdag 11 juni zijn jullie welkom meteen na
school (vanaf 15u30) om bij ons te komen
chillen. Om 18u mogen jullie relaxed terug
huiswaarts keren.

!! Vergeet geen eigen koek/ stuk fruit + drankje
mee te brengen, want dit mogen wij nog steeds
niet verkopen !!

Op zondag 27 juni gaan wij op daguitstap.
Waar we naartoe zullen gaan, zal worden
doorgegeven in de Whatsapp groep. Tot dan!
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Zondag 11 april
Op zondag 11 april doen we eens iets helemaal
anders! We organiseren een gesplitste
activiteit. Dit wil dus zeggen dat de meisjes en
jongens apart een activiteit hebben. Zijn jullie
benieuwd wat we gaan doen? Kom dan zeker
een kijkje nemen! Jullie zijn welkom van 13u45
tot 16u45.

De slimste mens van KLJ Lokeren- Heiende…
wie o wie krijgt de eer om zo genoemd te
worden? Dat zullen we te weten komen tijdens
onze superleuke quiz op zondag 25 april! Jullie
worden om 13u45 verwacht in ons lokaal. Om
16u45 mogen jullie terug huiswaarts keren.

!! Vergeet geen eigen koek/ stuk fruit + drankje
mee te brengen, want dit mogen wij nog steeds
niet verkopen !!

!! Vergeet geen eigen koek/ stuk fruit + drankje
mee te brengen, want dit mogen wij nog steeds
niet verkopen !!

Zondag 23 mei

Wist je dat een blikje cola wel 50 jaar nodig
heeft om te verdwijnen als het in de natuur
terecht komt? Dat vinden wij bij de KLJ
helemaal niet oké. Daarom doet elke
leeftijdsgroep een zwerfvuilactie. We gaan
rond in de straten van Heiende om al het afval
op te ruimen en te sorteren. Kom jij ook helpen
op 9 mei? We verwachten jullie van 13u45 tot
16u45 aan het lokaal. Misschien haalt de -10
wel het meeste zakken afval op…
!! Vergeet geen eigen koek/ stuk fruit + drankje
mee te brengen, want dit mogen wij nog steeds
niet verkopen !!

Maak jullie klaar want het dorpsspel komt
eraan! Komen jullie ook mee Heiende op
stelten zetten? Op zondag 23 mei van 13u45
tot 16u45 verwelkomen we jullie graag aan ons
lokaal!

!! Vergeet geen eigen koek/ stuk fruit + drankje
mee te brengen!!
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Vrijdag 4 juni
Vrijdag 4 juni zijn jullie allemaal welkom
meteen na school (vanaf 15u30) om bij ons te
komen chillen. Want het is tijd voor onze Timeout activiteit. Om 18u mogen jullie relaxed
terug huiswaarts keren.

Op zondag 27 juni gaan wij op daguitstap.
Waar we naartoe zullen gaan zal worden
doorgegeven in de Whatsapp groep. Tot dan!
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Zondag 11 april
Zondag 11 april is het zover, jullie worden als
groep op proef gesteld. De leiding wil wel eens
weten hoe goed jullie samen kunnen werken.
Het is tijd voor een teambuilding! Jullie zijn
welkom om 14u en mogen als een echt team
huiswaarts keren om 17u.

!! Vergeet geen eigen koek/ stuk fruit + drankje
mee te brengen, want dit mogen wij nog steeds
niet verkopen !!

Op zondag 18 april willen we wel eens zien hoe
creatief jullie zijn. Er staat namelijk een
knutselactiviteit op het programma. We
verwachten jullie om 14u aan het lokaal en
jullie mogen om 17u terug huiswaarts keren.

!! Vergeet geen eigen koek/ stuk fruit + drankje
mee te brengen, want dit mogen wij nog steeds
niet verkopen !!

Zondag 16 mei

Op zondag 2 mei is het zover, jullie kennis
wordt op de proef gesteld. Zorg ervoor dat
jullie hersens getraind zijn zodat jullie zichzelf
de quizmaster kunnen noemen. Jullie zijn
welkom vanaf 14u en mogen als echte
quizmasters terug huiswaarts keren om 17u.

!! Vergeet geen eigen koek/ stuk fruit + drankje
mee te brengen, want dit mogen wij nog steeds
niet verkopen !!

Wist je dat een blikje cola wel 50 jaar nodig
heeft om te verdwijnen als het in de natuur
terecht komt? Dat vinden wij bij de KLJ
helemaal niet oké. Daarom doet elke
leeftijdsgroep een zwerfvuilactie. We gaan
rond in de straten van Heiende om al het afval
op te ruimen en te sorteren. Kom jij ook helpen
op 16 mei? We verwachten jullie van 14u tot
17u aan het lokaal. Misschien haalt de -12 wel
het meeste zakken afval op…

!! Vergeet geen eigen koek/ stuk fruit + drankje
mee te brengen, want dit mogen wij nog steeds
niet verkopen !!
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Vrijdag 11 juni
Zondag 30 mei
Woehoeee de warmere maanden komen er
eindelijk aan!! Bij de KLJ staan de warmere
maanden gelijk aan sportfeesten. Om jullie
helemaal onder te dompelen in de
sportfeestfeeling is het op zondag 30 mei
sportfeestactiviteit. Train die spieren dus maar
zodat jij uitblinkt in het lopen en touwtrekken,
maar ook in het vendelen of wimpelen. De
meest atletische onder ons zal ook met een
prijs naar huis gaan! We verwachten jullie om
14u aan het lokaal en om 17u mogen jullie
bezweet naar huis keren.

Vrijdag 11 juni zijn jullie welkom meteen na
school (vanaf 15u30) om bij ons te komen
chillen. Om 18u mogen jullie relaxed terug
huiswaarts keren.

!! Vergeet geen eigen koek/ stuk fruit + drankje
mee te brengen, want dit mogen wij nog steeds
niet verkopen !!

Zondag 27 juni

Op zondag 27 juni gaan wij op daguitstap.
Waar we naartoe zullen gaan zal worden
doorgegeven in de Whatsapp groep. Tot dan!
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Zondag 25 april
Zondag 9 mei
Op zondag 25 april is het weer KLJ. We spelen
om 14u15 een quiz en gaan met veel kennis
naar huis om 17u15. Vergeet jullie Einstein
brein niet mee te nemen!

!! Vergeet geen eigen koek/ stuk fruit + drankje
mee te brengen, want dit mogen wij nog steeds
niet verkopen !!

Wist je dat een blikje cola wel 50 jaar nodig
heeft om te verdwijnen als het in de natuur
terecht komt? Dat vinden wij bij de KLJ
helemaal niet oké. Daarom doet elke
leeftijdsgroep een zwerfvuilactie. We gaan
rond in de straten van Heiende om al het afval
op te ruimen en te sorteren. Kom jij ook helpen
op 9 mei? We verwachten jullie van 14u15 tot
17u15 aan het lokaal. Misschien haalt de +12
wel het meeste zakken afval op…

!! Vergeet geen eigen koek/ stuk fruit + drankje
mee te brengen, want dit mogen wij nog steeds
niet verkopen !!

Vrijdag 4 juni
Zondag 23 mei

Aangezien vorig jaar de Olympische spelen zijn
uitgesteld houden we nu speciale KLympische
spelen. Op zondag 23 mei start om 14u15 de
competitie. Om 17u15 zullen we weten wie de
winnaar is en mogen jullie huiswaarts keren.

Vrijdag 4 juni zijn jullie allemaal welkom
meteen na school (vanaf 15u30) om bij ons te
komen chillen. Want het is tijd voor onze Timeout activiteit. Om 18u mogen jullie relaxed
terug huiswaarts keren.

Zondag 27 juni
!! Vergeet geen eigen koek/ stuk fruit + drankje
mee te brengen, want dit mogen wij nog steeds
niet verkopen !!

Op zondag 27 juni gaan wij op daguitstap.
Waar we naartoe zullen gaan zal worden
doorgegeven in de Whatsapp groep. Tot dan!
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Vrijdag 9 april

Op vrijdag 9 april doen we een pisquiz. Deze
activiteit zal online doorgaan. Meer info volgt
dus nog!

Haal jullie speurneus maar boven op vrijdag 24
april want Luk den brouwer is zijn drank kwijt.
We starten de zoekactie om 20u, als jullie de
zoektocht voltooid hebben mogen jullie weer
huiswaarts keren (rond 23u). Vergeet zeker
niet in te schrijven via de poll.

Vrijdag 21 mei

Op vrijdag 7 mei hebben wij een kleurrijke
verrassing in petto. Ontdek om 20u wat deze
inhoudt en vergeet zeker geen vuile kleren,
reservekleren mogen ook altijd meegebracht
worden. Tegen 23u sturen we jullie als een
kleurplaat naar huis.

Op vrijdag 21 mei omstreeks 20u komt
Kinepolis naar KLJ Lokeren- Heiende. We
organiseren namelijk een openluchtcinema. De
film is gedaan rond 23u. Vergeet zeker niet in
te schrijven via de poll!
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Vrijdag 4 juni

De examenperiode is aangebroken. Na het vele
studeerwerk voor school is het tijd om te
ontspannen, dit op vrijdag 4 juni. Tijd om
allemaal leuke spelletjes te spelen. Dit doen we
van 20u tot 23u. Iedereen welkom!!
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De lievelingseieren van de paashaas zijn gestolen! Helpen jullie ze terug te vinden?
Wanneer?
Je kan zelf een moment uitkiezen in de paasvakantie (tussen zaterdag 3 april en zondag 18 april).
Waar?
De start grenst aan Heiende (net over de E17). De wandeling is +/- 6 km lang.
Voor wie?
De leiding stippelde een leuke tocht uit voor het gezin. De spelletjes onderweg zijn gericht naar kinderen
vanaf het 1e leerjaar. Maar iedereen is uiteraard welkom!
Hoe meedoen?
Je kan een kaart en beschrijving aanvragen via dit formulier: https://forms.gle/XbzrTWSzjz8nT5bH7
Per gezin vragen we €5 inschrijvingsgeld. Indien er meerdere kinderen zijn die elk een prijs willen vragen
we €2 extra per kind.
Nog niet overtuigd?
Naast het vinden van de lekkere paaseitjes (altijd prijs altijd gewonnen ) is er ook een winactie. Tel het
aantal paaseitjes onderweg en wie weet maakt jij wel kans op de hoofdprijs!
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Wij willen graag onze nieuwste werkgroep voorstellen: werkgroep diversiteit!
We hebben de laatste jaren opgemerkt dat er steeds minder diversiteit is binnen onze KLJ. Wij hebben
daarom besloten om een aparte werkgroep op te richten die zich volledig focust op het aanwerven van
nieuwe kinderen die het bijvoorbeeld thuis niet zo breed hebben of een andere afkomst hebben. We hebben
hiervoor een aparte kas om geld in te zamelen voor als er ooit kinderen in armoede in de KLJ komen, wij
willen deze gezinnen financieel tegemoetkomen waar nodig. Het inzamelen van geld voor de kas zouden we
graag al starten met het betalen voor kamp: er zijn 2 tarieven waar u, vrijblijvend, tussen kunt kiezen.
Enerzijds hebben we het standaardbedrag, anderzijds hebben we het solidair bedrag (standaardbedrag + 2
euro). Die extra 2 euro gaat dan naar de kas van de werkgroep diversiteit.
Indien er nog vragen zouden zijn omtrent onze nieuwe werkgroep dan mag je steeds een e-mail of een
berichtje sturen naar de verantwoordelijke: Shani Verdonck (verdonckshani270@gmail.com of
0477292715).
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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!

Vergeet jij ook zo vaak om je aankopen via Trooper te doen? Installeer dan de “trooperbot”. Deze kan je
downloaden voor Google Chrome en Firefox via www.trooper.be/nl/trooperbot. Telkens als je een site
bezoekt waar je via Trooper aankopen kan doen, verschijnt er automatisch een robotje op je scherm.
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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.
•
•
•

•

Zondag 27 juni 2021: Daguitstap
Zaterdag 7 augustus 2021: Koekenverkoop
02/07/’21 tot 10/07/’21: -16 kamp
o 02/07 tot 10/07: +12
o 05/07 tot 10/07: -8, -10 en -12
19/07/’21 tot 24/07/’21: +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!
•
•
•
•
•
•

-8: Rosi Van Eetvelde (0478/52.30.03)
-10: Lore Van de Vondel (0491/93.29.08)
-12: Elias Vandaele (0497/06.86.61)
+12: Famke Goeman (0474/06.18.35)
+16: Thomas Boone (0477/36.49.49)
+20: Sander Bracke (0499/35.73.27)

Voor algemene vragen rond activiteiten, prijzen van inschrijvingsgeld,… kan je bij de twee 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.

Pagina | 16

Pagina | 17

Pagina | 18

