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Voorwoord
Liefste KLJ’ers
Voor we beginnen aan een prachtig werkjaar, overlopen we nog eens deze zalige
zomer! Laten we beginnen met de fantastische kampen! We hadden veel geluk met
het mooie weer, maar wat de kampen fantastisch maakten, waren de vele
enthousiaste zonnetjes in huis. Dit jaar was het -16 kamp gesplitst. De +13 ging
met de fiets naar Turnhout, Jong-KlJ en Tugro gingen samen op Disneykamp in
Mol. Even een aantal leuke herinneringen ophalen: zwemmen in het Zilvermeer,
drugsspel, bosspel, pleinspelen, hele vuile doop, samen naar de voetbal kijken,
waterspelletjes spelen, en ja Tugro ook het weerwolven… ;) Wat hebben deze
activiteiten allemaal gemeen? We waren samen, in een toffe groep! Bedankt leden
om beide kampen zo zalig te maken!
Ook +16 heeft er een zalige ervaring bij. Zij zijn namelijk op fietskamp geweest, tot
in Frankrijk! Bij de ene ging het fietsen al wat vlotter dan bij de andere, maar het
was zeker de moeite waard!
Een zomer van een KLJ’er doet je meteen denken aan sportfeesten! Om 6 uur
opstaan om naar een sportfeest te gaan, zijn wij gek?! Jazeker, want deze
zondagen zijn meer dan geweldig! We hebben het weer met zen allen super goed
gedaan! Ik weet niet of je het al hebt gezien, maar ons lokaal wordt te klein om al
deze welverdiende bekers een plaats te geven. Gelukkig wordt daar verandering in
gebracht, KLJ-Moerbeke bouwt! Ook wil ik in het bijzonder de hoofdgilden en keur
vernoemen. Jullie hebben dat waanzinnig goed gedaan, een dikke proficiat!
Wees niet getreurd dat het er op zit, want een volgend spetterend jaar staat voor
de deur! Met als thema ‘Door dik en dun’. Want beste leden, bij KLJ ontstaan
vriendschappen door dik en dun. Blijf toch gewoon samen plakken bij KLJ
Moerbeke-Waas!
Liefs
Iene

Hoofdleiding
Matthias Baes

baesmatthias@hotmail.com
0472.37.23.50

eline_dieleman@hotmail.com
0470.05.80.71

Eline Dieleman

Bestuur

Bestuursvoorstelling
Hieronder ziet u het voltallige 20-koppige bestuur van
KLJ Moerbeke-Waas. Zij zullen zich dit jaar eindeloos
engageren om de werking van onze KLJ in goede banen
te leiden. Met hun inzet en enthousiasme kan het niet
anders dan een fantastisch jaar worden!
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Zondag 7 oktober: Geluk in 't spel
Wij, de allerliefste leiding, willen jullie in dit nieuwe werkjaar (boordevol
met leuke activiteiten) veel geluk toewensen. Daarom starten wij met
een super toffe Geluk in’t spel activiteit! Wil jij daar graag bij zijn?? Je
bent meer dan welkom op 7 oktober om 13u30 aan het lokaal. Om
16u30 mogen jullie terug huiswaarts keren. Vergeet zeker jullie KLJsjaaltje niet en €0,50 voor een drankje.
Liefs jullie leiding x x x

Zondag 28 oktober: Knalzaf
Vandaag vertrekken we met onze troepen op binnenlandse missie in
de Moerbeekse bossen. Om 13u30 worden alle soldaten verwacht aan
het lokaal in legeruitrusting. Dat wil zeggen: stevige schoenen/laarzen,
lange broek (camouflagekledij is aan te raden), KLJ-sjaaltje en €0,50
voor een drankje. Om 16u30 zullen we onze missie hopelijk afgerond
hebben en kunnen jullie weer huiswaarts keren.
Geef acht!
Maren, Iene, Joachim, Aurélie,
Sam & Laure-Anne

TUGRO

Verantwoordelijke
Femke Cerpentier
0479.59.50.59

Zondag 7 oktober: Survival of the fittest
Sinds het begin der tijden probeert de mens te leven en overleven op
aarde. Tot nu toe lukte dat steeds, maar de tijden veranderen en we
moeten zorgen dat we ons aanpassen. Deze zondagmiddag gaan we
aan ons lokaal op zoek naar de beste overlevers onder ons. Je doet
best kleren die tegen een stootje kunnen en je sjaaltje aan. €0,50 voor
een drankje is ook aan te raden tijdens de survival.
We beginnen om 13u30 en om 16u30 mogen jullie allen terug
huiswaarts keren.

Zondag 28 oktober: Knalzaf
Vandaag vertrekken we met onze troepen op binnenlandse missie in
de Moerbeekse bossen. Om 13u30 worden alle soldaten verwacht aan
het lokaal in legeruitrusting. Dat wil zeggen: stevige schoenen/laarzen,
lange broek (camouflagekledij is aan te raden), KLJ-sjaaltje en €0,50
voor een drankje. Om 16u30 zullen we onze missie hopelijk afgerond
hebben en kunnen jullie weer huiswaarts keren.
Gegroet,
Generaal Femke, Kolonel Tim, Majoor Robin,
Luitenant Fien, Spion Matthias

+13

Verantwoordelijke
Seppe Herssens
0491.23.54.26

Zondag 7 oktober: Het grote Haven van
Antwerpen spel
De tweede activiteit van ons werkjaar wordt meteen een knaller! Kom
op 7 oktober naar ’t Venneken en ontdek wat we gaan doen.
Benodigdheden: KLJ-kleren en €0,50 om iets te drinken. See you later
alligator!

Zondag 28 oktober: Knalzaf
Vandaag vertrekken we met onze troepen op binnenlandse missie in
de Moerbeekse bossen. Om 13u30 worden alle soldaten verwacht aan
het lokaal in legeruitrusting. Dat wil zeggen: stevige schoenen/laarzen,
lange broek (camouflagekledij is aan te raden), KLJ-sjaaltje en €0,50
voor een drankje. Om 16u30 zullen we onze missie hopelijk afgerond
hebben en kunnen jullie weer huiswaarts keren.
Gegroet,
Eline, Seppe, Catharina, Lucas & Sarah

+16

Verantwoordelijke
Simon Vervaet
0498.23.87.00

Vrijdag 28 september: Gevaarjaar 2.0
Liefste leden, vrijdag is het tijd voor de take-off rechtstreeks in het
nieuwe +16 jaar. Dat we ongekende hoogtes, gebieden en gebergten
gaan verkennen dat staat vast. De reisbegeleiders zien jullie graag om
20u aan het lokaal voor de check-in. Neem zeker al je vriendjes en
vriendinnetjes mee want we hebben de Airbus A380 gereserveerd.
Tegen 23u zit de vlucht er op. Fasten your seatbelts. Groetjes de
leiding

Vrijdag 12 oktober: Door den Bosch
Het startschot is gegeven, tijd voor een tweede knaller! We verwachten
jullie om 20u aan het lokaal in kleren die tegen een stootje kunnen.
Tegen 23u kunnen jullie huiswaarts keren. Neem zeker je sjaaltje en
€0,50 voor een drankje mee.
Groetjes Simon, Sies, Ward en Antje

Zaterdag 20 oktober: FOREST FEVER
Jaja Forest Fever komt er weer aan! De leiding heeft weer
topactiviteiten voorzien. Pintjes tappen, cola’s ingieten, drankkaarten
aftekenen, bonnetjes verkopen en aan de vestaire staan, het zijn maar
enkele voorbeelden van wat er allemaal mogelijk is. Geef gerust door
welke activiteiten je graag zou doen. En ik zie het jullie al denken, zijn
al deze topactiviteiten gratis?? Inderdaad! Gratis en voor niets!! Meer
zelfs, je krijgt er nog heel veel dankbaarheid bovenop! Mis zeker de
afterparty voor de helpers (ook wel gekend als de ontspanning na
Forest) op woensdagavond 31 oktober niet.
Groetjes de leiding en Forest

+20

Verantwoordelijke
Catharina Herman
0474.97.22.87

Vrijdag 5 oktober: Eerste activiteit
We breien een vervolg aan het het eerste succesjaar van de +20. Ook
dit jaar staat de leiding paraat met tal van vette activiteiten! Te
beginnen met de eerste. Wat die activiteit is? Dat moet je komen
ontdekken! We spreken om 19u30 af aan het lokaal. Een exact einduur
is nog niet geweten. De activiteit kost ongeveer €25.
Tot dan!
Catharina, Thomas, Céline en Quinten

