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Dag lieve kids en ouders,  

Wat is die zomer voorbij gevlogen… Het schooljaar is alweer van start gegaan, maar wees niet getreurd, dit 

betekent ook dat we hier weer zijn met een nieuwe Rooien Droad! Jippie! 😊 In deze Rooien Droad zullen 

jullie terug heel wat nieuwe activiteiten, nieuwtjes en nog zoveel meer vinden. 

Wij hebben er alvast super veel zin in!! 

 

Tot snel KLJ’ers! 

 

Vele groetjes, het bestuur: 

Rosi, Sander, Thomas, Yana, Lore, Famke, Elias, Laura, Kelsi, Amber, Wout, Robbe, Cédric, Arne, Tessa, 

Reinoud, Fien, Shani, Mirte, Emily, Eidur en Lynn. 

 

En oooh, niet te vergeten! Ook dit jaar hebben we terug enkele nieuwe aanwinsten die ons team komen 

versterken. Welkom Chanouck, Amélie, Jaron, Brecht en Mart. Ze zullen het fantastisch doen!  
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Zon, regen, hagel of sneeuw, geen weer is te slecht voor een KLJ- activiteit. Buiten beleven we nu eenmaal 

de strafste avonturen. Hoog tijd dus om er een jaarthema rond uit te werken. De werkgroep jaarthema legt 

je met rots uit waarom precies. 

Door weer en wind 

Weer of geen weer, elke KLJ’er spendeert graag zoveel mogelijk tijd buiten. Voor KLJ is het dan ook nooit te 

warm, te koud, te nat of te droog. Je gaat nu eenmaal met plezier en door weer en wind naar je afdeling! 

 

Aangepaste activiteit 

Daar staat je leidingsploeg vol enthousiasme op je te wachten, klaar om te starten met een activiteit die 

aangepast is aan het weer. In de herfst staat een bosspel op de planning, in januari ravotten we in de 

sneeuw en op kamp zijn de waterpistolen nooit ver weg. 

 

KLJ maakt het weer 
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Buiten spelen 

Buiten spelen geeft je de energie die je nodig hebt om op maandag met een fris hoofd in de klas te zitten 

of aan een nieuwe werkweek te beginnen. Buiten spelen is gezond en goed voor het welbevinden. Buiten 

spelen met je KLJ-vrienden zorgt voor meer beweging en maakt je blij! 

 

Uitwaaien en uitleven  

Dit jaar zullen we dus uitwaaien op de KLJ. Zon, hagel, regen of zelfs sneeuw, dat houdt ons niet tegen. We 

leven ons volledig uit! 
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Tessa Van de Voorde
0472/83.70.18

Aantal jaren lid: 5

Amélie Francet

0496/29.53.51

Aantal jaren lid: 1

Lore Van de vondel
0491/93.29.08

Aantal jaren lid: 8 

Arne Willemans
0470/33.77.97

Aantal jaren lid: 8 

Chanouck Bracke

0460/97.12.33

Aantal jaren lid: 4
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Emily Coppieters 
0497/07.84.29

Aantal jaren lid: 11

Kelsi Verdonck
0473/25.04.69

Aantal jaren lid: 12 

Eidur De Beule
0489/92.74.09

Aantal jaren lid: 6 

Rosi Van Eetvelde
0478/52.30.03

Aantal jaren lid: 16

Jaron Vandaele
0484/71.76.04

Aantal jaren lid: 9 
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Amber Willemsen
0496/35.51.31

Aantal jaren lid: 9

Mart Verberckmoes
0478/79.95.18

Aantal jaren lid: 4

Fien Wilssens
0473/50.65.51

Aantal jaren lid: 10 

Shani Verdonck
0477/29.27.15

Aantal jaren lid: 15 

Elias Vandaele
0497/06.86.61

Aantal jaren lid: 9 



   
 

Pagina | 9  
 

 

 

 

 

  

Laura Beernaert
0487/36.94.60

Aantal jaren lid: 13 

Lynn Weyns
0471/29.01.68

Aantal jaren lid: 2

Yana Beernaert
0472/46.65.45

Aantal jaren lid: 13

Reinoud Vandaele
0499/34.42.68

Aantal jaren lid: 9

Brecht Van de Vondel 
0470/01.13.69 

Aantal jaren lid: 8 
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Laura Beernaert
0487/36.94.60

Aantal jaren lid: 13 

Yana Beernaert
0472/46.65.45

Aantal jaren lid: 13

Lynn Weyns
0471/29.01.68

Aantal jaren lid: 2
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Sander Bracke
0499/35.73.27

Aantal jaren lid: 9

Famke Goeman
0474/40.61.35

Aantal jaren lid: 10

Shani Verdonck
0477/29.27.15

Aantal jaren lid: 15 
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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 voor 20 consumpties. Een kleine drankkaart kost €7,5 voor 10 consumpties, en voor 

de grote dorstlessers hebben we een extra grote drankkaart van €30. Een drankje of 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:  

o Kindermaat €20 

o Volwassen maat: €25 

• T-shirt: €12 

• KLJ sjaaltje: €5 

 

KLJ heeft ook KLJ rokjes en shorts! Maar deze zijn niet bij ons in het lokaal te verkrijgen. Je kunt deze wel 

vinden op de KLJ webshop. Een rokje kost €23,5 in de kindermaten en €25,5 in de damesmaten. Een KLJ 

short kost €30 in de kindermaten en €32 in de herenmaten.  
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Zondag 2 oktober om 14u worden jullie 

allemaal verwacht aan het lokaal om al de 

opdrachten van 1 TEGEN ALLEN te volbrengen. 

Als jullie alle opdrachten hebben volbracht 

tegen 17u mogen jullie huiswaarts keren! 

                            

 

 

 

 

 

Strik op zondag 16/10 maar al je beste 

schoenen aan en bereid je goed voor, vandaag 

stappen we enkel rechtdoor. Kom goed 

gekleed aan tegen 14u dan stappen we 

rechtdoor tot 17u. 

 

 

 

 

Haal jullie beste kooktalenten maar boven 

want op 20/11 worden jullie verwacht in onze 

KLJ keuken! Jullie worden om 14 u verwacht 

aan het klj lokaal achter de kerk en om 17 u 

mogen jullie terug huiswaarts keren. Tot dan! 

 

 

 

Een nieuw werkjaar betekent: nieuwe 

vrienden maken. Kom samen met de leiding, 

op zondag  13/11, de nieuwe (of reeds 

bekende) leden van ons gewest kennen. De 

gewest-startdag gaat door aan het KLJ lokaal 

van Lokeren Heirbrug (veerstraat 14), van 14u 

tot 17u. Moest deze locatie nog veranderen, 

laten we dit zeker op tijd weten via mail en 

Whatsapp. Neem liefst ook een muntstuk van 

€1 mee voor een drankje en een 4-uurtje. 

 

      

Zondag 2 oktober 

Zondag 23 oktober 

Zondag 13 november 
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Het is weer de tijd van het jaar dat er hier en 

daar al wat blaadjes beginnen te vallen. Tijd 

dus voor een bosspel! Op zondag 20 november 

verwachten we jullie om 14u op de parking 

tussen het Bospark en het Verloren Bos in de 

Snepstraat in Lokeren. Julie mogen hier dan om 

17u terug opgehaald worden. 

 

 

 

Op 27/11 houden we een spelletjes namiddag 

met de Landelijke Gilde. Hier gaan we 

verschillende toffe spelletjes spelen. Dit gaat 

door in het Trefpunt. Jullie zijn welkom van 14u 

tot 17u. 

 

 

 

 

 

Zondag  20 november 

 

 

Hij komt, hij komt die lieve goed sint! Ben jij 

wel braaf geweest dit jaar? Hopelijk wel, want 

op zondag 4 december heeft de sint ook even 

tijd gemaakt om langs te komen op onze KLJ. 

Kom vanaf 14u naar ons lokaal om de sint en 

zijn pieten op te wachten. Laat ons hopen dat 

er geen enkel stout kindje in de zak moet en 

dat jullie allemaal om 17u terug huiswaarts 

kunnen keren! 

            

 

            

 

 

Op vrijdag 9 december schakelen we even een 

versnellingske terug. Kom met ons chillen 

meteen na school (16u) om nog wat 

activiteiten te doen. Om 18u mogen jullie 

ouders jullie terug komen halen (aan ons 

lokaal/werf). 

 

Zondag 9 december 
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Op zondag 2/10 merkte boer Jos dat zijn kippen 

ontsnapt waren, kom jij ze helpen zoeken? Om 

14u start de grote zoekactie achter alle kippen. 

Als jullie alle kippen hebben gevonden kunnen 

jullie om 17u terug huiswaarts keren.  

 

 

 

 

 

 

Op 16/10 spelen we de mega grote color 

games. We spelen namelijk heel wat spelletjes 

met kleuren. Jullie brengen hiervoor best 

kleren mee die vuil mogen worden of 

eventueel reserve kleren. We spreken om 14u 

af aan het lokaal. Tegen 17u mogen jullie 

gekleurd terug naar huis keren! 

 

 

 

Op zondag 23 oktober mogen we genieten 

van een leuke workshop van de Landelijke 

Gilde! Van 14u tot 17u gaan we samen 

nestkastjes maken in trefpunt (Heiendestraat 

16). We spreken daar ter plaatse af. De 

vogeltjes op Heiende zullen content zijn!  

 

 

 

Een nieuw werkjaar betekent: nieuwe 

vrienden maken. Kom samen met de leiding, 

op zondag  13/11, de nieuwe (of reeds 

bekende) leden van ons gewest kennen. De 

gewest-startdag gaat door aan het KLJ lokaal 

van Lokeren Heirbrug (veerstraat 14), van 14u 

tot 17u. Moest deze locatie nog veranderen, 

laten we dit zeker op tijd weten via mail en 

Whatsapp. Neem liefst ook een muntstuk van 

€1 mee voor een drankje en een 4-uurtje. 

 

                                       

 

 

Zondag  02 oktober 

Zondag 13 november 
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Het is weer de tijd van het jaar dat er hier en 

daar al wat blaadjes beginnen te vallen. Tijd 

dus voor een bosspel! Op zondag 20 november 

verwachten we jullie om 14u op de parking 

tussen het Bospark en het Verloren Bos in de 

Snepstraat in Lokeren. Julie mogen hier dan om 

17u terug opgehaald worden. 

 

 

 

 

 

 

Op 27/11 houden we een spelletjes namiddag 

met de Landelijke Gilde. Hier gaan we 

verschillende toffe spelletjes spelen. Dit gaat 

door in het Trefpunt. Jullie zijn welkom van 14u 

tot 17u. 

 

 

 

Hij komt, hij komt die lieve goed sint! Ben jij 

wel braaf geweest dit jaar? Hopelijk wel, want 

op zondag 4 december heeft de sint ook even 

tijd gemaakt om langs te komen op onze KLJ. 

Kom vanaf 14u naar ons lokaal om de sint en 

zijn pieten op te wachten. Laat ons hopen dat 

er geen enkel stout kindje in de zak moet en 

dat jullie allemaal om 17u terug huiswaarts 

kunnen keren! 

Zondag 20 november 

Zondag 4 december  

 Op vrijdag 9 december schakelen we even 

een versnellingske terug. Kom met ons chillen 

meteen na school (16u) om nog wat 

activiteiten te doen. Om 18u mogen jullie 

ouders jullie terug komen halen (aan ons 

lokaal/werf). 

 

 

 

Zondag 9 december 
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 Ben jij een grote dierenvriend kom dan zeker 

naar onze dierenactiviteit op zondag  02/10. 

Op 4 oktober is het werelddierendag en 

daarom gaan wij allemaal spelletjes spelen die 

om diertjes gaan. Wil jij ook graag een spelletje 

spelen waar misschien wel jouw lievelingsdier 

in voorkomt, kom dan zeker van 14u tot 17u 

naar de KLJ! 

 

 

 

 

Op zondag 16/10 zijn jullie allemaal welkom 

om 14u om deel te nemen aan onze grote 

quiz! Hopelijk zijn jullie hersenen al goed 

opgewarmd. Om 17u mogen jullie terug 

huiswaarts keren. Tot dan! 

 

 

Haal de Jeroen Meus in jullie maar boven want  

we gaan koken! Vanaf 14u mogen jullie je beste 

kookkunsten laten zien. Als alles goed is gegaan 

en er niets is aangebrand kunnen jullie om 17u 

terug huiswaarts keren met een volle maag. 

We spreken hiervoor af aan het lokaal achter 

de kerk. 

 

 

 

Een nieuw werkjaar betekent: nieuwe 

vrienden maken. Kom samen met de leiding, 

op zondag  13/11, de nieuwe (of reeds 

bekende) leden van ons gewest kennen. De 

gewest-startdag gaat door aan het KLJ lokaal 

van Lokeren Heirbrug (veerstraat 14), van 14u 

tot 17u. Moest deze locatie nog veranderen, 

laten we dit zeker op tijd weten via mail en 

Whatsapp. Neem liefst ook een muntstuk van 

€1 mee voor een drankje en een 4-uurtje. 

 

 

Zondag 02 oktober 

Zondag 13 november 
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Het is weer de tijd van het jaar dat er hier en 

daar al wat blaadjes beginnen te vallen. Tijd 

dus voor een bosspel! Op zondag 20 november 

verwachten we jullie om 14u op de parking 

tussen het Bospark en het Verloren Bos in de 

Snepstraat in Lokeren. Julie mogen hier dan om 

17u terug opgehaald worden. 

             

 

 

 

Op 27/11 houden we een spelletjes namiddag 

met de Landelijke Gilde. Hier gaan we 

verschillende toffe spelletjes spelen. Dit gaat 

door in het Trefpunt. Jullie zijn welkom van 14u 

tot 17u. 

 

            

 

 

Zondag 20 november  

 

 

Hij komt, hij komt die lieve goed sint! Ben jij 

wel braaf geweest dit jaar? Hopelijk wel, want 

op zondag 4 december heeft de sint ook even 

tijd gemaakt om langs te komen op onze KLJ. 

Kom vanaf 14u naar ons lokaal om de sint en 

zijn pieten op te wachten. Laat ons hopen dat 

er geen enkel stout kindje in de zak moet en 

dat jullie allemaal om 17u terug huiswaarts 

kunnen keren! 

 

 

                   

    

 

 

Op vrijdag 9 december schakelen we even 

een versnellingske terug. Kom met ons chillen 

meteen na school (16u) om nog wat 

activiteiten te doen. Om 18u mogen jullie 

ouders jullie terug komen halen (aan ons 

lokaal/werf). 

 

Zondag 9 december 
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Er is iets vreselijk gebeurt in ‘tHeiende er is 

namelijk iemand vermoord! Kan jij achterhalen 

wie de dader is? Een fiets kan heel goed van pas 

komen! We spreken om 14u af aan de pelgrim 

en hopelijk hebben jullie de moordenaar 

ontdekt om 17u! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oei oei we zitten vast in de KLJ escape room, 

kunnen jullie er uitgeraken? Durven jullie deze 

uitdaging aan? Zo ja verwachten wij jullie graag 

in ons “lokaal” voor deze vette escape room! 

Jullie krijgen tijd om te ontsnappen van 14 tot 

17u! 

            

 

 

 

Altijd al eens willen weten wie het slimste is in 

de KLJ? Awel vandaag komen we het te 

weten! Steek jullie grijze vloeistof maar effe 

vol met wijsheid! We zien jullie graag 

verschijnen voor deze wedstijd op de pelgrim 

van 14 tot 17u. 

 

          

 

 

   Een nieuw werkjaar betekent: nieuwe 

vrienden maken. Kom samen met de leiding, 

op zondag  13/11, de nieuwe (of reeds 

bekende) leden van ons gewest kennen. De 

gewest-startdag gaat door aan het KLJ lokaal 

van Lokeren Heirbrug (veerstraat 14), van 14u 

tot 17u. Moest deze locatie nog veranderen, 

laten we dit zeker op tijd weten via mail en 

Whatsapp. Neem liefst ook een muntstuk van 

€1 mee voor een drankje en een 4-uurtje.         

Zondag 2 oktober 

Zondag 13 november 
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Vandaag gaan we maar in 1 richting en dat is 

rechtendoor! Jullie worden verwacht aan het 

lokaal om 14u en mogen naar huis gaan om 

17u. 

 

 

       

    

 

 

 

De Landelijke gilde nodigt ons uit voor een 

spelletje van 14 tot 17u. Verdere info volgt nog. 

                    

 

 

Hij komt, hij komt die lieve goed sint! Ben jij 

wel braaf geweest dit jaar? Hopelijk wel, want 

op zondag 4 december heeft de sint ook even 

tijd gemaakt om langs te komen op onze KLJ. 

Kom vanaf 14u naar ons lokaal om de sint en 

zijn pieten op te wachten. Laat ons hopen dat 

er geen enkel stout kindje in de zak moet en 

dat jullie allemaal om 17u terug huiswaarts 

kunnen keren! 

 

Zondag 20 november 

 

 

Het is de laatste activiteit van het jaar wat we 

gaan doen is een verassing! Jullie worden 

verwacht om 14u aan de pelgrim en mogen 

terug naar huis gaan om 17u! 

 

               

Zondag 9 december 
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Op vrijdag 21 oktober is het Dag van de 

jeugdbeweging. Deze dag zullen we dus samen 

met alle andere Lokerse jeugdbewegingen 

afspreken op de markt.  

 

 

 

Op vrijdag 12 november spreken we af met 

ons gewest voor gewest in fluovest.  

Meer info volgt nog via Facebook.  

 

 

 

Denk jij dat je kunt ontsnappen uit onze 

escape room? Kom dan zeker op vrijdag 18 

november naar onze bouw. Om 20u spreken 

we af en hopelijk zijn jullie om 23u al ontsnapt 

uit onze escape room om terug huiswaarts te 

kunnen gaan.  

 

 

Daar is hij weer… onze jaarlijkse 

rechtendoortocht. Om 20u spreken we af aan 

het lokaal om de heiendse velden te betreden. 

Vergeet zeker jullie atlassen of katsjoebotten 

niet aan te doen!!!  

Meer info volgt nog via Facebook. 

 

Om het jaar goed in te zetten houden we een 

fietstocht, waarbij we enkele keren onderweg 

zullen stoppen voor brood en spelen. We 

spreken MET onze Fiets om 20u af aan onze 

bouw. 

 

 

 

 

Om de sportfeesten van deze zomer nog eens 

goed te vieren houden we op 14 oktober ons 

wimpeliers – en vendeliers etentje!  

Meer info volgt nog via Facebook.  

 

Vrijdag 30 september 

Vrijdag 14 oktober 

Vrijdag 11 november 

Vrijdag 25 november 

 

Op vrijdag 2 december zullen we de Kristalijn 

onveilig maken. We spreken af om 19u30 aan 

de bouw. 

 

 

 

 

 

Omdat het voor velen van jullie blok of 

examens zijn, houden we op 9 december een 

time – out.  

Meer info volgt nog via Facebook. 

Vrijdag 2 december 

Vrijdag 9 december 
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Vanaf dit jaar krijgen alle KLJ-leden en hun ouders toegang tot Click. Dit is het algemeen ledenplatform van 

KLJ. Zo kan je jouw eigen gegevens aanpassen en je inschrijven voor bepaalde activiteiten en evenementen  

(Bijvoorbeeld weekend, kamp...). Pas wanneer de inschrijvingen in onze KLJ helemaal voltooid zijn kunnen 

jullie zich registreren. Via www.klj.be/click#click-voor-leden-en-ouders vinden jullie al een hoop informatie. 

http://www.klj.be/click?fbclid=IwAR0af1QVCVwgUnXPSVNKoHaAQ83xslgfL8MputlDxPx14S7sSobzr2WPNEY#click-voor-leden-en-ouders
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Als vereniging vinden we het belangrijk dat ieder kind zich goed voelt in de groep. Dit jaar staan we dus even 

stil bij het thema pesten. Als KLJ doen we mee aan ‘een jaar lang tegen pesten.’  Dit houdt in dat we ons elke 

maand laten inspireren door een andere bouwsteen van een goed antipestbeleid. Bij elke bouwsteen staat 

er een voorbeeldopdrachtje dat helpt bij het voorkomen of aanpakken van pesten. Zo geven we pesten, 

samen een heel jaar lang geen kans!  
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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.   

http://www.trooper.be/kljlokerenheiende
http://www.trooper.be/nl/trooperbot
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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 28 oktober 2022: Jenevertocht 

• Zaterdag 23 december 2022:  Verlichte Tractortocht 

• Vrijdag 10 tot zondag 12 februari 2022: +20 weekend 

• Zaterdag 18 februari 2022: Drinking Nine To Five 

• Vrijdag 31 maart tot zondag 2 april 2022: -16 weekend 

• Zondag 15 april 2022: Koekenverkoop  

• 10/07/’22 tot 15/07/’22: +16 kamp 

• 23/07/’22 tot 30/07/’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: Emily Coppieters (0497/07.84.29) 

• -12: Fien Wilssens  (0473/50.65.51) 

• +12: Reinoud Vandaele (0499/34.42.68) 

• +16: Lynn Weyns (0471/29.01.68) 

• +20: Sander Bracke (0499/35.73.27) 

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, Famke Goeman & Reinoud Vandaele.  

  Rosi Van Eetvelde     Shani Verdonck  Famke Goeman Reinoud Vandaele  Thomas Boone

  

  0478/52.30.03               0477/29.27.15          0499/35.73.27 0499/34.42.68 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. 
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Wist je dat op 28/10 

onze jaarlijkse 

jenevertocht is en 

jullie zijn allemaal 

welkom!! 

Wist je dat we weer een gewelidge 

sportfeestzomer achter de rug 

hebben? 

Wist je dat Isabel Smet onze grootste 

Trooper- sponsor is? Zij heeft ons al 

meer dan €60 bezorgd door online 

aankopen te doen via Trooper! 

Dankjewel Isabel!!! 

Wist je dat we 4 nieuwe leiding hebben 

bij de -16? Jawel, ze zullen dit 

fantastisch doen! Welkom Jaron, 

Amélie, Brecht, Mart en Chanouk! 

 

Wist je dat we er 2 nieuwe 

hoofdleidingen bij hebben? Bedankt 

Sander en Thomas voor jullie jaren 

inzet! Welkom Famke en Reinoud, 

jullie gaan dit zeker fantastisch doen. 


