Blad Zonder Bodem
editie november-december 2017

Deze foto spreekt voor zich! De startdag was wederom een groot succes!
We mochten maar liefst 75 kindjes ontvangen om samen met ons een
fantastische dag te beleven. Dat moet een record zijn! Nog maar eens het
bewijs dat KLJ Moerbeke-Waas verschrikkelijk goed bezig is. Wij willen
jullie ontzettend hard bedanken om zo talrijk aanwezig te zijn! Een dikke
merci! Dat de volgende activiteiten ook geweldig zullen worden, staat
buiten kijf. En wat we allemaal van plan zijn, kan je in deze editie van het
Blad Zonder Bodem lezen!
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VOORWOORD
Dag iedereen!
We zijn al weer november! Wat gaat de tijd toch snel! Even een terugblik op de
voorbije maanden! We hadden een fantastische startdag! De weergoden waren
ons gezind en hadden boven Moerbeke enkel plaats gemaakt voor een blauwe
hemel en een prachtige zon! Een voorteken dat het een mega demax klj jaar gaat
worden! Niets dan lachende maar vooral veel nieuwe gezichten! En na een dagje
ravotten kon iedereen zijn voetjes onder tafel schuiven op onze spaghetti avond!
Dit was dit jaar opnieuw een schot in de roos! Maar liefst 180 hongerige vonden
de weg naar het parochiecentrum!
Ook de +16 startdag was een knaller van formaat!
Door de enorme expansie in aantal kan de plus
leiding deze amper nog onder controle houden!
Dat zal dit jaar nog vonken geven!
Wie aan oktober denkt, droomt al weg van Forest
Fever! Dit jaar was het onze 10de editie! 10 mooie
jaren achter de rug! En hopelijk nog veel meer
mooie jaren die ons toelachen. Ook dit jaar was de tent goed gevuld! Die avond
vond er in Moerbeke een lokale aardbeving plaats. Zo hard zijn die beentjes los
gegooid. Maar vooraleer die beentjes gestrekt konden worden, had de VZW op
vrijdag nog hun eetfestijn! Steeds meer en meer mensen vinden de weg naar
onze heerlijke vol au vent of stoverij met frietjes!
Genoeg van het verleden op naar de toekomst! Ook november
en december staat weer goed gevuld met activiteiten!
Sinterklaas maakt zich ondertussen al op met zijn stoomboot om
richting Moerbeke af te varen. En ook de kerstman staat al klaar
met zijn slee om over te vliegen uit Lapland!
Maar laat ons dit voorwoord afsluiten met een toast op de
vriendschappen die binnen KLJ Moerbeke gesmeed zullen
worden dit werkjaar! Er zullen dus heel veel flessen champagne
gekraakt moeten worden!

Warme groet!
Céline
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MET LIZA
PASTA MEATBALLS VAN LADY EN DE VAGEBOND

Het worden lange dagen en het is dikwijls al donker buiten wanneer je thuis komt.
De herfst brengt fijne herinnering met zich mee, aan die toffe startdag en spaghettiavond. Daarom is er niks lekkerder dan een portie vers gemaakte spaghetti op een
frisse herfstdag. Dit gerecht maak je maar in één pan en dat heeft me al veel tijd en
afwas bespaard! Niet alleen fijn voor op kot dus! Je kan het ook zeker eens thuis
maken met je mama en papa. Maar gewone spaghetti daar hebben we al even onze
buik van vol. Daarom presenteer ik jullie de Pasta Maetballs van Lady en de Vagebond! Probeer dus zeker ook dit heerlijke gerechtje van mijn kotkoken-goeroe Loïc
(bekijk het met een filmpje online op zijn facebookpagina Loïc Kotfood). Smakelijk!

RECEPT:

STAP1: Gaar de spaghetti 10 minuten in de microgolf in een plastic pot met water
en zout.
STAP 2: Rol balletjes van het gehakt en bak ze in hete olijfolie.
STAP 3: Snijd ondertussen een sjalot en een teentje look. Voeg toe als de
balletjes goed aangekleurd zijn.
STAP 4: Na 2 minuten bakken, gaat er een blik gehakte tomaten bij. Kruiden met
peper, zout en een snuifje suiker.
STAP 5: Afwerken met geraspte parmezaanse
kaas.
STAP 6: Smakelijk!
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KLJ Moerbeke bouwt!
Aangezien de plannen voor de bouw van een nieuw lokaal steeds concreter
worden, willen wij jullie als ouders/vrienden langs zoveel mogelijk kanalen op
de hoogte houden van onze plannen, dus ook via de BzB. We zullen hier iedere
editie een korte update geven van wat er allemaal gebeurd is voor ons lokaal.

De bouwvergunning: We zijn er!!!
Na het verstrijken van de bekendmakingsperiode van 30-dagen zijn de plannen nu
definitief goedgekeurd, en de bouwvergunning een feit. EINDELIJK!!
Er kunnen nu volgende stappen worden gezet in het realiseren van het nieuwe
lokaal. We bekijken het hele bouwproces en maken een lijst van alle deelprojecten
bij de binnen-afwerking van het lokaal. Vanuit werkgroep bouw zal in de loop van
het najaar een heel concrete oproep voor helpende handen worden gelanceerd.
Hou je mailbox in de gaten!
De voorbereidingen op het terrein zijn al lichtjes gestart. Recent zijn de
bodemsonderingen uitgevoerd. Daarvoor wordt niet echt gegraven, maar wordt
de stabiliteit van de ondergrond onderzocht. Dat is nodig om de fundering juist te
kunnen berekenen.
Het budget: We zijn er nog niet helemaal
Het is nog steeds alle hens aan dek voor het werven van voldoende fondsen
voor het lokaal. Er wordt momenteel op verschillende fronten gewerkt. We leggen
contacten met
- sponsors die ons financieel of met materiaal willen steunen
- bedrijven die ons een gift willen schenken
- organisaties die een deel van hun reserve willen schenken of lenen
- de gemeente die naast de jaarlijkse subsidie de komende tien jaar mogelijks ook
borg wil staan zodat we deze subsidie nu reeds kunnen ontlenen bij de bank
- met burgers die ons een renteloze lening willen geven.
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Een recente vraag om financiële ondersteuning bij kloosters en abdijen, heeft vandaag al
een kleine duizend euro aan steun opgeleverd. Ook Cera Foundation helpt ons dankzij
een mooie gift van 3.000€ om de brandveiligheid van ons lokaal te vergroten.
Dank alvast aan alle mensen die ons tot nu toe financieel gesteund hebben. We zijn allen
trots op onze KLJ groep én de vele sympathisanten die ons project genegen zijn.
Europese Subsidies mogelijk?
Een tweetal jaar geleden hebben we de piste onderzocht om ondersteuning te krijgen
via het Europees fonds voor plattelandsontwikkeling. Toen hebben we dit niet verder
uitgewerkt. Nu blijkt dat onze vrees voor veel (en mogelijks dure) bijkomende eisen niet
terecht was. Contacten met collega jeugdwerkers en het positieve verhaal van de Scouts
van Boekhoute (die een substantiële ondersteuning verkregen met een vergelijkbaar
project) hebben ons ertoe aangezet om deze piste terug op te nemen. Begin november
hebben we een eerste contact met de Provincie Oost-Vlaanderen. Dan zullen we kunnen
beoordelen of het voor ons slaagkansen heeft of niet. Als we deze weg inslagen zou dit de
start van de werken met een 3 à 6 maanden kunnen vertragen. Maar met deze subsidie
zouden we mogelijks het tekort op ons bouwbudget grotendeels kunnen dicht fietsen. Het
kan dus heel belangrijk worden. We houden je zeker op de hoogte van verder nieuws.
Sporting Lokeren geeft ons ook een duwtje in de rug?
Sporting Lokeren schakelt ons af en toe eens in voor de vip-ruimte te helpen ombouwen
voor/na de rust. Op een half uurtje wisselen we de gewone tafels met party tafels. Als
tegenprestatie ontvangen we een mooie vergoeding voor ons bouwfonds en kunnen de
helpers de rest van de match volgen vanop de tribune. Zin om ook eens mee te doen?
Laatste Oproep Fiscaal Aftrekbare Giften
Eind 2017 lanceren we de laatste oproep in kader van fiscaal aftrekbare giften. Velen
hebben al beloofd om nog eens iets te storten, maar wellicht geraakt dat gemakkelijk
uitgesteld. Stel niet langer uit en doe het deze keer wèl. Bij storting van minimaal 40 euro
ontvang je een fiscaal attest en krijg je via een belastingvermindering bijna de helft van dit
bedrag terug. Hou je brievenbus in de gaten!
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Laura Baele

Lander Herssens
Milan Poppe

Sam Cerpentier
Kobe Tollenaere

Gerben
Van Eetvelde
Xan Tempels

Act +16

Act +20

Nona Maes

Act +16

NOVEMBER

Thomas De Schepper

Act J-KLJ,
Tugro &
+13

Michel Vyncke

Joachim Baes
Rhune Van Gasse

Act J-KLJ,
Tugro &
+13
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Kamp -16 is van 2 tem 7 juli 2018

Lander Fruytier

AGENDA: Kampdata 2018

Amber Tempels

Act J-KLJ,
Tugro, +13
& +16

Elien Van Eetvelde

Aron De Schepper

Heleen Peeters

Act +16

Ward Dieleman
Simon Vervaet

Tim Van Hecke

Act +13

DECEMBER

Menno Laenen

Alicia Buys

Kyano Van
Kerckvoorde

Act J-KLJ &
Tugro

Jong-KLJ

Zondag 12 november: Bosspel

verantwoordelijke
Liza Vervaet
0493.63.61.20

Het is weer zover! Trek jullie stevige schoenen/laarzen maar aan, want we
duiken het bos in! We starten om 13u30 en eindigen om 16u30. Doe zeker ook een
lange broek aan samen met warme kleren die vuil mogen worden en vergeet je
sjaaltje en eventueel €0.50 voor een drankje niet. Geef Acht!
Generaal Joke, maarschalk Liza, majoor Aurélie, kolonel Tim, en spion Thijs.
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Zondag 26 november: Sportvrouw/man van het jaar

Zijn jullie spieren al opgewarmd? Begin er dan maar snel aan want we maken er een
heuse sportieve strijd van! We spreken af aan het lokaal ’t Venneken om 13u30 om
gezamenlijk naar de sporthal te wandelen. Om 16u30 mogen alle sportmannen en
vrouwen naar huis gaan. Wat breng je best mee? Sportieve kledij waarin je gemakkelijk kan lopen, je KLJ-sjaaltje, eventueel €0.50 voor een drankje en eventueel
propere schoenen met witte zool voor in de sporthal.
Sportieve groetjes van jullie leiding!

Zondag 10 december: Sinterklaasactiviteit

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint! Speciaal voor onze jong
klj’ers blijft de Sint wat langer in het land. Zijn jullie ook benieuwd
of hij nog wat nic-nacjes over heeft voor jullie? Kom dan zeker
om 13u30 naar ’t Venneken! Tegen 16u30 keert de Sint weer
huiswaarts en kunnen jullie opgehaald worden door jullie ouders.
Neem eventueel €0.50 mee voor een drankje!

Zaterdag 23 december: Music For Life

Aangezien Music For Life dit jaar plaats vindt in Puyenbroeck in
Wachtebeke, springen we er met ons allen eens binnen. Om daar
te geraken, zouden we aan de ouder willen vragen om te rijden. We spreken af
om 14u00 aan het lokaal en zouden daar terug zijn rond 17u00. Ouders die rijden
in het terugkeren zien we graag tegen 16.40 in Puyenbroeck. Doe zeker warme
kleren aan want het is buiten te doen! En oh ja, vergeet jullie sjaaltje niet!!
De warmste groetjes van Aurélie, Thijs, Tim, Liza en Joke.
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Tugro

verantwoordelijke
Maren Van Hoecke
0474.32.75.09

Zondag 12 november: Knalzaf

Liefste Tugro’ers
Maak jullie klaar voor dit KNALLENDE spel, doe zeker niet jullie mooiste kleren
aan, want ze kunnen misschien wel eens vuil worden.
Jullie zijn welkom vanaf 13u30 aan het ’t Venneken en jullie mogen terug huiswaarts
keren om 16u30. Vergeet jullie sjaaltje niet en €0,50 voor een drankje.
Jullie toffe leiding

Zondag 26 november: Hupsaté-activiteit

Beste Tugro’ers
Steek jullie handen uit de mouwen, want jullie gaan KOKEN.
Doe jullie mooiste schort en haarnetje maar aan. Jullie worden verwacht om 13u30
aan ’t Venneken en mogen terug naar jullie nederige stulpje om 16u30. Vergeet ook
zeker jullie sjaaltje niet en €0,50 voor een drankje.
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Zondag 10 december: De goeie ouwe heer-activitiet

Tugro’ers,
Jullie lezen het goed! De sint komt op bezoek. Speciaal voor ons wou hij nog
wat langer in het land blijven, wees dus zeker braaf want anders… Jullie worden
verwacht op 13u30 aan ’t Venneken en jullie keren om 16u30 braaf naar huis
ofterwel in de zak. Vergeet jullie sjaaltje niet en €0,50 voor een drankje.
De leiding

Zaterdag 23 december: Music For Life

Aangezien Music For Life dit jaar plaats vindt in Puyenbroeck in Wachtebeke,
springen we er met ons allen eens binnen. Om daar te geraken, zouden we
aan de ouder willen vragen om te rijden. We spreken af om 14u00 aan het
lokaal en zouden daar terug zijn rond 17u00. Ouders die rijden in het terugkeren zien we graag tegen 16.40 in Puyenbroeck. Doe zeker warme kleren aan
want het is buiten te doen! En oh ja, vergeet jullie sjaaltje niet!!
De leiding
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+13

verantwoordelijke
Matthias Baes
0472.37.23.50

Zondag 12 november: Knalzaf

Naar jaarlijkse traditie trekken we met onze strijdmacht opnieuw richting de
Moerbeekse bossen. Om 13u30 spreken we af aan het lokaal in opperste staat van
paraatheid. Dat wil zeggen: stevige schoenen/laarzen, lange broek
(camouflagekledij is aan te raden), klj-sjaaltje en €0,50 voor een drankje. Om
16u30 hopen we onze missie afgerond te hebben en mogen alle soldaten wederom
huiswaarts keren.

Zondag 26 november: Advent adventure

Zoals de naam het zegt, doen we nog een avontuurlijke activiteit. We starten om
13u30 en eindigen om 16u30. De place to be is ons lokaal. Wat breng je mee? Je
klj-sjaaltje en €0,50 voor een drankje. We hopen jullie allen te zien!
Groeten van de vier avonturiers Eline, Antje, Femke en Matthias!
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Vrijdag 8 december: Tentamens ten top

Staat jullie hoofd op ontploffen? Kan er geen letter leerstof meer bij? Dan zitten
jullie overduidelijk in de examenperiode of zoals onze Noorderburen het noemen
‘Tentamentijd’! Hoog tijd voor ontspanning met je vrienden dus! Kom op
vrijdagavond 8 december om 19u30 naar het lokaal en jullie topleiding zorgt ervoor dat jullie om 22u weer helemaal zen terug naar huis keren. Neem €0,50 mee
voor een drankje.
PS: Veel succes met jullie examens!!

Zaterdag 23 december: Music For Life

Aangezien Music For Life dit jaar plaats vindt in Puyenbroeck in Wachtebeke,
springen we er met ons allen eens binnen. Om daar te geraken, zouden we aan
de ouder willen vragen om te rijden. We spreken af om 14u00 aan het lokaal
en zouden daar terug zijn rond 17u00. Ouders die rijden in het terugkeren zien
we graag tegen 16.40 in Puyenbroeck. Doe zeker warme kleren aan want het is
buiten te doen! En oh ja, vergeet jullie sjaaltje niet!!
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+16

verantwoordelijke
Simon Verveat
0498.23.87.00

Vrijdag 10 november: Kroegentocht gewest

Jaja ook de plus leiding is wel al ne keer gaarne gemakkelijk, daarom gaan wij vrijdag
10 november op kroegentocht met ons gewest. Dit jaar trekken we met z’n allen naar
Mechelen, stad der Maneblussers. Het belooft weer een top avond te worden en de
uitgelezen kans om de mensen uit de omringende klj’s te ontmoeten (misschien zit je
toekomstig lief er wel tussen). Neem zéker 20 euro mee voor consumpties ter plaatse
en het vervoer met de bus. Exacte uren worden nog meegedeeld via Facebook (En
in Arno’s geval via sms).

Vrijdag 24 november: Boys- en Girlsactiviteit

Vorig jaar heeft deze activiteit niet kunnen plaatsvinden maar dit jaar gaan we dat
zeker goed maken! De boys en de girls gaan een avondje apart toffe activiteiten
doen. Over wat we dit jaar gaan doen kunnen we langs beide kanten nog maar weinig
bekend maken maar het belooft alvast voor zowel jongens als meisjes een
onvergetelijke avond te worden! We verwachten jullie om 20u aan het lokaal! Tot dan
xxxxxx

Zaterdag 9 december: Hoort wie klopt daar kinderen

Velen hebben tegen dan al examens en voor anderen komen de examens steeds
dichterbij. Daarom gaan wij een topactiviteitje geven om nog eens goed te ontspannen. Ook de leiding zal hier al bijna in de blok zitten dus we gaan die avond onze
jaarlijkse “consumptie-activiteit” plannen. We gaan een toffe activiteit doen en het zal
een actieve activiteit worden. Voorzie dus zeker stevige, warme kleren en schoeisel.
Verder info volgt via onze Facebookgroep.
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Zaterdag 23 december: Gaan spelen in Puyenbroeck

Deze dag gaan wij van 14-17u gaan spelen in Puyenbroeck. Het belooft alvast tof te
worden. Lekker rustig op de glijbanen en overal weinig volk. Of misschien is er rond die
periode ook wel iets te doen van Studio Brussel, dat zou ook kunnen. We zullen wel
zien wat we dan effectief gaan doen want als plus leiding weten wij dat jullie liever in de
speeltuin zitten dan staan dansen op mooie beats verzorgd door Vlaanderens’ meest
gegeerde radiopresentatoren. Doe alvast maar je warme kleren aan! We verwachten
jullie massaal op ’t Venneken.

+20

verantwoordelijke
Quinten Van Hoecke
0478.30.67.03

Vrijdag 17 november: Loco in Gent

Je hoort het goed! Als eerste activiteit van de +20 gaan we helemaal loco in de mooiste stad van België! Het plan is om eerst gezellig iets te gaan eten en daarna nog
eens zot te doen! Hoe we zot gaan doen, is nog strikt geheim maar het gaat wel echt
zot worden! Pin deze datum maar al vast zodat er je erbij kan zijn! De verdere details
worden jullie nog meegedeeld!
Aloha’oe! (Hawaiiaans voor ‘dat je omringd mag zijn met liefde’)
Thomas & Quinten
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Naam: Aurélie Herman
Verjaardag: 14 september
Functie binnen KLJ Moerbeke:
Kuisverantwoordelijke, Kampverantwoordelijke,
Werkgroep lokaal (vzw), Werkgroep startdag,
lid.
Hobby’s: KLJ en paardrijden.
Wie is je idool? Wout Van Aert (veldrijden)
Favoriete KLJ-moment: Naar de sportfeesten gaan en gewoon
samen zijn met iedereen
Wat wil je later worden? Dat is nog een beetje een vraagteken,
maar ik weet wel dat ik graag met kinderen zou werken.
Waar droom je van? Een mooie toekomst waarin dromen mogen
uitkomen.
Wie aanbid je? Niemand
Lievelingsfilm? War Horse van Steven Spielberg
Lievelingsboek? Ik heb niet echt een lievelingsboek.
Mooiste plekje van jouw gemeente? Aan de moervaart gaan
wandelen tussen de natuur en zo wegdwalen in gedachten en
even alles vergeten.
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Lekker op de
trekker
Dag iedereen!
Mijn tweede tractor die ik jullie wil voorstellen in mijn rubriek, is een
John Deere. En niet zomaar een John Deere maar wel de X730. Een
hebbeding dat iedereen in huis moet halen! Herkenbaar aan de kleuren
geel en groen! Met deze trekker is het zware werk effectief te doen!
Zijn galante rijstijl voelt hemels aan! Het gras afrijden is nog nooit zo
eenvoudig geweest. Een hoekje hier, een bochtje daar, je gras afrijden is
in 1 2 3 klaar! De voorasvering zorgt ervoor dat ook oneffenheden zoals
rots rijke ondergronden, bossen, savanne makkelijk gemaaid kunnen
worden. Verder heeft de X730 ook een grote voorraadbak waardoor
kilometers gras kunnen afgereden worden alvorens gelost moet worden!
Ouders pas wel op! Voor kinderen is dit de ideale verstopplaats! Dus best
deze nog eens controleren vooraleer jullie het gras beginnen maaien.
Ook aan de moeder des huizes heeft men gedacht! De robuuste bouw
zorgt ervoor dat het bestemd is tegen het grove geweld. Dus moedertjes
jullie mogen ook de gas eens volledig in drukken zonder brokken te
maken. Deze X730 heeft alleen maar voordelen! Nog niet overtuigd van
deze superieure tractor, KLJ Moerbeke stelt tijdens de zomermaanden
een demo ter beschikking. Jullie kunnen dus vrijblijvend ons gras komen
maaien en proeven van de heerlijke voordelen.
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Wist je dat…
… het aantal jong-KLJ leden verdubbeld is
tegenover vorig jaar?
… op acht oktober de +13 naar het hoogteparcours
in Wachtebeke is geweest?
… Lucas en Quinten echt nooit meer tegen
elkaar moeten sumo worstelen?
… Lander H. en Lander F. echt cute waren op
het hoogteparcours? #couplegoals
… onze startdag weer een groot succes was?
We waren met ongeveer 75 leden!
… Matthias Baes hét Moerbeeks kampioenschap
duimworstelen heeft gewonnen?
… jong-KLJ op acht oktober bijna de
hele wereld zijn rondgereisd?
… alle leiding jaloers was op al het
lekkers dat de jong-KLJ kreeg op die
reis?
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Breng de leden naar de KLJ!
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