Pagina | 1

Inleiding…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
Activiteiten -8…………………………………………………………………………………………………………………………………………4-5
Activiteiten -10……………………………………………………………………………………………………………………………………….6-7
Activiteiten -12……………………………………………………………………………………………………………………………………….8-9
Activiteiten +12…………………………………………………………………………………………………………………………………..10-11
Activiteiten +16…………………………………………………………………………………………………………………………………..12-13
Daguitstap……………………………………………………………………………………………………………………………………………….14
Wimpel- en vendeldagen…………………………………………………………………………………………………………………………15
Koekenverkoop……………………………………………………………………………………………………………………………………….16
Trooper…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...17
Belangrijke data + contact……………………………………………………………………………………………………………………….18
Wall of fame……………………………………………………………………………………………………………………………………….19-20
Wist je datjes…………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

Pagina | 2

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 leuke 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!

Zonnige groetjes, het bestuur:
Rosi, Sander, Thomas, Yana, Lore, Famke, Elias, Laura, Kelsi, Amber, Wout, Robbe, Cédric, Arne, Tessa,
Shani, Reinoud, Fien, Emily, Mirte, Eidur en Lynn.
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Zondag 24 April 2022

Zondag 24/4 mogen de laarzen nog eens uit de
kast komen want we gaan naar een geiten
boerderij jullie worden om 14u aan het lokaal
verwacht en om 17u mogen jullie terug
huiswaarts keren.

Kom dat zien, kom dat zien! Op 1 Mei van 14u
tot 17u wordt er een groot gewest
voetbaltoernooi georganiseerd. Haal jullie
sportieve benen maar boven, want wij gaan
onze vrienden van Doorslaar, Heirbrug,
Zaffelare, en Lochristi eens laten zien hoe
goed wij wel niet kunnen voetballen. Waar dit
toernooi doorgaat is momenteel nog
onbekend. Houd dus zeker de mail in de
gaten, want er zal later nog wat meer info
volgen.

Zondag 22 Mei 2022
Zondag 08 Mei 2022
Zondag 08/5 mogen jullie allemaal jullie
kookshorten aandoen en ons eens laten zien
wie van jullie de beste kok/kokkin is van de KLJ.
Heb jij zin om een hele middag te koken, kom
dan zeker om 14u en om 17u mogen jullie terug
huiswaarts keren met een gevuld maagje. Tot
dan!!!

Met de labo jas aan en de veiligheidsbril op
ontdekken we op zondag 22/5 wat de
wetenschap ons te bieden heeft. Vanaf 14u
voeren we ons eerste proefje uit en om 17u zal
het laatste gedaan zijn. Dit alles gaat door aan
ons lokaal (speelplaats van de school van
Heiende).
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Zondag 26 Juni 2022
Vrijdag 10 Juni 2022
Vrijdag 10 juni zijn jullie welkom meteen na
school (vanaf 15u30) om bij ons te komen
chillen. Om 18u mogen jullie relaxed terug
huiswaarts keren. We zien jullie graag
verschijnen op ons plein achter de kerk.

Op zondag 26/06 gaan we op daguitstap. Dit
jaar gaan we nog eens naar de zee! We
verwachten jullie graag tegen 08:15u aan het
station van Lokeren. Daar nemen we dan de
trein naar Blankenberge en gaan we ons een
volledige dag keihard amuseren. Rond 18:10u
zijn we terug aan het station. Wat je allemaal
moet meedoen vind je op bladzijde 14 van de
rooien droad.
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Zondag 24 April 2022
Op zondag 24 april mogen jullie de beste chef
in jullie naar boven halen, want wij gaan koken!
Wij zijn heel benieuwd wie onder jullie de
beste KLJ-koks zijn. Ben jij ervan overtuigd dat
je een goede kok bent? Doe dan zeker mee aan
onze KLJ-kookwedstrijd! Jullie worden om 14u
verwacht en om 17u mogen jullie terug naar
huis gaan met misschien wel de titel van beste
KLJ-kok.

Kom dat zien, kom dat zien! Op 1 Mei van 14u
tot 17u wordt er een groot gewest
voetbaltoernooi georganiseerd. Haal jullie
sportieve benen maar boven, want wij gaan
onze vrienden van Doorslaar, Heirbrug,
Zaffelare, en Lochristi eens laten zien hoe goed
wij wel niet kunnen voetballen. Waar dit
toernooi doorgaat is momenteel nog
onbekend. Houd dus zeker de mail in de gaten,
want er zal later nog wat meer info volgen.

Zondag 22 Mei 2022
Op 08/05 mogen jullie je beste kennis
bovenhalen, want jullie gaan op zoek naar een
moordenaar in ons Heiendse dorpje. Van 14u
tot 17u spelen we levende cluedo, als dat maar
goed afloopt…

Diep in de zee… diep in de zee… Maar hoe is
het leven nu eigenlijk onder de zee? Dat komen
wij te weten op zondag 22 mei in onze ‘onder
water’ activiteit. We gaan ons helemaal
onderdompelen in het leven onder water ! Ben
jij ook zo benieuwd als wij? Kom dan zeker om
14u naar ons lokaal om heel wat te ontdekken.
Na een hele dag onder water mogen jullie om
17u terug huiswaarts keren (hopelijk zonder
vissenstaart).
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Vrijdag 10 Juni 2022
Zondag 26 Juni 2022
Vrijdag 10 juni zijn jullie welkom meteen na
school (vanaf 15u30) om bij ons te komen
chillen. Om 18u mogen jullie relaxed terug
huiswaarts keren. We zien jullie graag
verschijnen op ons plein achter de kerk.

Op zondag 26/06 gaan we op daguitstap. Dit
jaar gaan we nog eens naar de zee! We
verwachten jullie graag tegen 08:15u aan het
station van Lokeren. Daar nemen we dan de
trein naar Blankenberge en gaan we ons een
volledige dag keihard amuseren. Rond 18:10u
zijn we terug aan het station. Wat je allemaal
moet meedoen vind je op bladzijde 14 van de
rooien droad.
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Zondag 24 April 2022
Gedaan met die battles tussen jongens en
meisjes, vandaag spelen we gesplitste
activiteit! Allen welkom van 14u tot 17u op
onze geheime locatie waar jullie wegen dan
van elkaar gescheiden worden. De locatie
wordt later nog meegedeeld. Tot dan!

Kom dat zien, kom dat zien! Op 1 Mei van 14u
tot 17u wordt er een groot gewest
voetbaltoernooi georganiseerd. Haal jullie
sportieve benen maar boven, want wij gaan
onze vrienden van Doorslaar, Heirbrug,
Zaffelare, en Lochristi eens laten zien hoe goed
wij wel niet kunnen voetballen. Waar dit
toernooi doorgaat is momenteel nog
onbekend. Houd dus zeker de mail in de gaten,
want er zal later nog wat meer info volgen.

Zondag 22 Mei 2022

Omdat we in Januari niet hebben kunnen
oefenen voor de sportfeesten, gaan we ons
zondag
8 Mei voorbereiden op de
sportfeesten. Wat sportfeesten zijn en wat je
er allemaal kan doen, ontdek je van 14u tot
17u. door de verbouwingen aan ons lokaal
spreken we af aan café ‘De Pelgrim’
(Everslaarstraat 209). Daar zullen wij op het
voetbalveld leren wimpelen en vendelen. Als
jullie met de fiets komen, laat het dan zeker
weten aan de leiding, dan spreken we samen af
aan het lokaal om langs de wegels naar daar te
fietsen.

Op 22 Mei zijn jullie aan de macht! Want jullie
mogen beslissen welke leuke spelletjes we
gaan spelen. Jullie zijn allemaal welkom om
14u en mogen huiswaarts keren om 17u. Tot
dan! We spreken af aan het lokaal, want we
spelen vandaag op de speelplaats van de
school.
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Vrijdag 10 Juni 2022
Vrijdag 10 juni zijn jullie welkom meteen na
school (vanaf 15u30) om bij ons te komen
chillen. Om 18u mogen jullie relaxed terug
huiswaarts keren. We zien jullie graag
verschijnen op ons plein achter de kerk.

Zondag 26 Juni 2022
Op zondag 26/06 gaan we op daguitstap. Dit
jaar gaan we nog eens naar de zee! We
verwachten jullie graag tegen 08:15u aan het
station van Lokeren. Daar nemen we dan de
trein naar Blankenberge en gaan we ons een
volledige dag keihard amuseren. Rond 18:10u
zijn we terug aan het station. Wat je allemaal
moet meedoen vind je op bladzijde 14 van de
rooien droad.
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Zondag 24 April 2022
Is er leven op Pluto? Kan je dansen op de
maan? Dat ontdekken we op 24 april! Om 14u
stijgt onze raket op en reizen tussen de
planeten en de sterren. Om 17u land onze
raket terug op de aarde en mogen jullie terug
huiswaarts keren.

Kom dat zien, kom dat zien! Op 1 Mei van 14u
tot 17u wordt er een groot gewest
voetbaltoernooi georganiseerd. Haal jullie
sportieve benen maar boven, want wij gaan
onze vrienden van Doorslaar, Heirbrug,
Zaffelare, en Lochristi eens laten zien hoe
goed wij wel niet kunnen voetballen. Waar dit
toernooi doorgaat is momenteel nog
onbekend. Houd dus zeker de mail in de
gaten, want er zal later nog wat meer info
volgen.

Zondag 22 Mei 2022

Op 8 Mei keren we terug in de tijd en halen
we oude spelletjes terug van onder het stof!
Ben je benieuwd? Kom dan om 14u naar
afgesproken terrein en om 17u mogen jullie
terug huiswaarts keren.

De dagen duren langer, de temperaturen
worden warmer en dan krijg je wel echt een
sportfeest gevoel! Maar het is nog geen
zomervakantie? Wees niet getreurd want op
Zondag 22 Mei organiseren wij sportfeest int
klein! JOEPIE! Neem je dans, wimpel en
vendelskills maar mee en wie weet win jij wel
een beker! Het sportfeest begint om 14u en
om 17u mogen jullie huiswaarts keren.
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Vrijdag 10 Juni 2022
Vrijdag 10 juni zijn jullie welkom meteen na
school (vanaf 15u30) om bij ons te komen
chillen. Om 18u mogen jullie relaxed terug
huiswaarts keren. We zien jullie graag
verschijnen op ons plein achter de kerk.

Op zondag 26/06 gaan we op daguitstap. Dit
jaar gaan we nog eens naar de zee! We
verwachten jullie graag tegen 08:15u aan het
station van Lokeren. Daar nemen we dan de
trein naar Blankenberge en gaan we ons een
volledige dag keihard amuseren. Rond 18:10u
zijn we terug aan het station. Wat je allemaal
moet meedoen vind je op bladzijde 14 van de
rooien droad.
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Vrijdag 08 April 2022
Smeer jullie kuiten maar al in want op 8 april
mogen jullie een lange wandeling maken. Naar
waar? Dat weten jullie nog niet. Het is namelijk
een dropping. We spreken af om 20u00 aan
werf ‘De Mutten’. Hoe lang we weg blijven ligt
volledig in jullie handen.

Vandaag op 22 april, is onze hoofdleiding Rosi
Van Eetvelde jarig. Op haar vraag doen we een
gespiltste activiteit. De jongens gaan iets
avontuurlijks doen en de meisjes mogen hun
zangkunsten bovenhalen. Meer info volgt!

Vrijdag 06 Mei 2022

Op 29 april gaan we met het gewest gaan
BBQ’en. Meer info volgt later.

Op vrijdag 6 mei is het voorzomerfeest! Waar
dit doorgaat komen we ooit wel nog te weten,
meer info volgt nog!
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Vrijdag 13 Mei 2022

We zijn nog steeds dakloos dus houden we
dan maar een stevige fietstocht. Onderweg
stoppen we voor een spelletje en een drankje.
We spreken af met onze fiets om 20u aan
onze ‘bouwval’ en rond 23u keren we
huiswaarts.

De examenperiode is ondertussen halverwege
dus is het dringend tijd voor onze Time- out.
Dit doen we op vrijdag 10 Juni van 20u tot
23u. De locatie volgt nog!
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Hey allemaal, op zondag 26/06 gaan we op daguitstap. Dit jaar gaan we nog eens naar de zee! We
verwachten jullie graag tegen 8u15 aan het station van Lokeren. Daar nemen we de trein naar
Blankenberge en gaan we ons een volledige dag keihard amuseren. Rond 18u10 zijn we terug aan
het station. Inschrijven kan door een berichtje te sturen naar Shani Verdonck (0477/29.27.15).
Indien het weer tegenzit zal de leiding een alternatief voorzien, maar wat moet je nu allemaal
meenemen op zo’n daguitstap?

Wat neem ik mee:
•
•
•
•
•
•
•

Zwemkledij
Zonnecrème
Hoofddeksel
Regenjas
Handdoek
Gepaste kledij (houdt rekening met het weer)
€15 voor de trein

Wat neem ik niet mee:
• Zakgeld
• Dure spullen (GSM, iPad, enz….)
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Beste wimpeliers en vendeliers, hieronder vinden jullie de oefendagen waarop jullie kunnen wimpelen en
vendelen. De sportfeestoefeningen zullen terug van start gaan, deze zullen dan ook doorgaan Café ‘De
Pelgrim’ (Everslaarstraat 209). We starten terug met oefenen op 4 april 2022.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Meisjes
Jongens
Meisjes
Jongens

Help ik heb nog geen outfit !!
Ben je een nieuwe wimpel- of vendelier, of zijn je kleren te klein geworden? Dan is hier nog even een
overzichtje van de kledij.
Jongens
•
•

Vendellogo
Rode vendelgordel

gratis
gratis

•
•
•

Meisjes
Paarse wimpel T-shirt
KLJ-sjaaltje
Rokje

€12
€5
€30

Een wit hemd, witte broek en witte schoenen
moeten jullie zelf voorzien. Het logo en de gordel
zijn gratis, maar dien je terug te geven als je stopt.

Tweedehandssysteem wimpelrokjes

We hebben ook een tweedehandssysteem voor onze wimpelrokjes sinds vorig jaar.
Is je rokje te klein/ te groot geworden, dan kan je het terug verkopen aan de KLJ. Zo kunnen andere kinderen
de kans krijgen om dat rokje aan een goedkopere prijs te kopen. Als je je rokje verkoopt krijg je €20 terug
van de KLJ voor je oude rokje.

Voorbeeld 1
2019: Marie koopt rokje x aan 30 euro
2021: Marie verkoopt rokje x aan de KLJ
Kaat koopt rokje x van de KLJ aan 20 euro
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Op zaterdag 16 april houden we weer onze jaarlijkse koekenverkoop op Heiende. We houden de
koekenverkoop om centjes op te halen voor ons nieuwe lokaal en natuurlijk ook om allerlei leuke activiteiten
te kunnen doen met jullie.

Om deze koekenverkoop te laten slagen hebben wij jullie hulp nodig!

Dit jaar hebben we ervoor gekozen om al een formulier te maken die jullie kunnen invullen om koeken te
bestellen. Dit doen we zodat we al een zicht hebben op hoeveel koeken jullie graag willen. Dit formulier
kregen jullie samen doorgestuurd met deze brief. Je bestelling wordt bevestigt door het formulier in te vullen
en te betalen. Je kan koeken bestellen via het formulier tot zondag 10 april.

Wie koekjes heeft besteld zal deze op 16 april tussen 12u en 17u kunnen komen ophalen aan ons lokaal.
Jullie zullen ons bij mooi weer kunnen vinden op het plein en bij regen in het fietsenkot.

Indien er nog koeken over zijn na diegene die reeds besteld zijn, zullen we ook nog met de leden rondgaan
met koeken op Heiende. We moeten uiteraard nog even afwachten of er al dan niet nog koeken zullen over
zijn of niet. Om die reden kunnen we hier nu nog niet veel extra informatie over geven. Als we nog rondgaan
met koeken met de leden zal dit zeker tijdig gecommuniceerd worden via de Whatsappgroepen, zo kunnen
de leden die dit graag doen ons nog helpen met het verkopen van de overige zakken koekjes.

Dit jaar verkopen we geen koeken van een grote zaak, maar werken we samen met een kleine zaak nl.
‘Toertjen’. Zij maken lekkere ambachtelijke koekjes. Wil jij deze koekjes graag eens proeven? Bestel dan
zeker een zakje!
1 zakje koeken kost €5 en bevat 10 koekjes. Er zitten 4 verschillende soorten koekjes in een zakje nl: brownie,
frangipanne, madeleine en zandkoekjes.
En let op! De persoon die de meeste dozen heeft verkocht, krijgt nadien nog
een kleine attentie.
Wij rekenen alvast op je steun en op een succesvolle verkoop. Tot dan!
https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FmdCjdkgrQ1QVTM8J7&h=AT2URcAlGz8TyUwd897WWrFcvxfqjDG_MMHbwr1d9q2gl7gs59o-UqT6gjmtq_rOimBBhUPEpowXgzNXGXFYsBZF_mdWnLaKH8LoBYQQ8m4Jd_NTAsEU79FZLRqGFKa7slgA
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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.
•
•
•
•

Vrijdag 1 tot zondag 3 april 2022: -16 weekend
Zaterdag 16 april 2021: Koekenverkoop
04/07/’22 tot 09/07/’22: -16 kamp
18/07/’22 tot 23/07/’22: +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: Arne Willemans (0470/33.77.97)
-10: Amber Willemsen (0496/35.51.31)
-12: Shani Verdonck (0477/29.27.15)
+12: Famke Goeman (0474/06.18.35)
+16: Yana Beernaert (0472/46.65.45)
+20: Rosi Van Eetvelde (0478/52.30.03)

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

Shani Verdonck
0477/29.27.15

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 | 18

Pagina | 19

Pagina | 20

Wist je dat de familiedag een groot
succes was !!

Wist je dat Mathis al
4 jaar niet heeft
moeten afwassen !

Wist je dat de
koeken dit jaar
van een
ambachtelijke
bakker komen.

Wist je dat in de 1ste week van de
paasvakantie ons lokaal afgebroken
wordt!

Wist je dat onze hoofdleitster Rosi
Van Eetvelde Jarig is op 22 april. We
wensen haar een fijne verjaardag !!
Wist je dat er op facebook een groep
is over de bouw ! (KLJ LokerenHeiende bouwt!)
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