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WOW, WAT EEN SPORTFEESTZOMER!
We dachten dat we na de super zalige sportfeestzomer van
vorig jaar niet veel beter konden doen, maar we overtroffen
onze verwachtingen dubbel en dik! We mochten maar liefst
5 wisselbekers in ontvangst nemen! We zijn supertrots en
kijken al uit naar volgend jaar... Maar, die sportfeestzomer
is voorlopig nog ver weg, eerst nog een heel werkjaar vol
superzalige activiteiten! :D
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VOORWOORD

Liefste klj’ers,
We staan aan het begin van een nieuw werkjaar dat ongetwijfeld even
legendarisch zal worden als het vorige. Laten we even samen terugblikken op de fantastische momenten die we afgelopen jaar hebben
meegemaakt.
Doorheen het jaar hebben we allemaal
kunnen genieten van fantastische activiteiten, gemaakt door jullie al even
fantastische leiding. Een bosspel, dikke Bertha, één tegen allen, etc. Het zat
er allemaal bij! Ik kan jullie ook al vertellen dat de activiteiten voor komend
jaar ook supercool zullen worden!
In de zomer trokken we met de -16 op kamp naar Westouter. Wilde avonturen
werden daar beleefd! Op de adembenemende locatie konden we op een grote
weide spelen zoveel als we wilden. We hadden zelfs gezelschap de huisdieren,
waaronder -jawel- een schaap! Er is zeer veel plezier beleefd daar op de boerenbuiten tegen de Franse grens! De +16
ging op kamp naar onze Noorderburen in
Drunen, waar vroeger ‘Het Land van Ooit’
was. Het thema was ‘De Mol’ en we kunnen jullie verzekeren, er is daar serieus wat
gemold tijdens de spelletjes!
Als we niet op kamp waren, hadden we
natuurlijk ook de sportfeesten in de zomer.
Met als kers op de taart ons eigen sportfeest op 30 juli. Woorden kunnen niet
beschrijven hoe dankbaar we iedereen zijn omdat jullie zo talrijk aanwezig waren.
Het was prachtig! Net als de uitslagen gedurende de zomer. Op het landjuweel
mochten we onszelf maar liefst vier keer Belgisch kampioen noemen en op het
nazomerfeest gingen er vijf wisselbekers mee naar huis. Wat een team!
Het jaarthema was ‘Hier groeien helden’ en ik kan met ongelofelijke trots meedelen
dat KLJ Moerbeke-Waas vol zit met helden. Stuk voor stuk! Afsluiten doe ik met
een gouden raad. Het is tevens ook het jaarthema voor komend jaar.
‘Gewoon gaan!’

Liefs Quinten
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HOOFDLEIDING

Antje blijft dit jaar hoofdleiding samen met nieuwkomer Eline. Zij zullen dit jaar de
KLJ terug op rolletjes laten lopen! Deze twee toppertjes zullen er alles aan doen
om onze KLJ terug in goeie banen te leiden.
Vragen of opmerkingen? Aarzel niet hen te contacteren!

Eline Dieleman

eline_dieleman@hotmail.com
0470.05.80.71

Antje Van Hecke

antjevanhecke@hotmail.com

0471.48.54.27

BESTUUR
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BESTUURSVOORSTELLING
De hoofdleiding presenteert
u: DE BESTUURSPLOEG
VAN 2017 - 2018! Dit jaar
is ons bestuur maar liefst
21 man/vrouw sterk! Deze
knotsgekke bende staat te
popelen om er een fantastisch werkjaar van te maken.
Heb je een vraag? Zit je met
een ei? Wees niet bang, wij
bijten niet en helpen jullie met
veel plezier! TOT KLJ’s!

Iene De Meyst

Tim Van Hecke

Antje Van Hecke

Thijs Fruytier

Aron De Schepper

Catharina Herman

Céline de Munck

Delphine de Munck

Maren Van Hoecke

Eline Dieleman

Femke Cerpentier

Hoofdleiding
Leiding +13

Bestuurslid

Verantwoordelijke Tugro

Leiding Tugro

Leiding J-KLJ

Bestuurslid

Hoofdleiding
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Leiding +13

Leiding J-KLJ

Bestuurslid

Bestuurslid

Leiding +13

Joke Aper
Leiding J-KLJ

Verantwoordelijke J-KLJ

Liza Vervaet

Lucas Dieleman

Matthias Baes

Quinten Van Hoecke

Seppe Herssens

Simon Vervaet

Ward Van Hecke

Verantwoordelijke +13

Sies Aper

Leiding +20

Leiding +16

Verantwoordelijke +16

Aurélie Herman

Pieter De Landtsheer

Leiding J-KLJ

Volwassenbegeleider
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Leiding Tugro

Leiding +16

Leiding Tugro

Lenie Dieleman

Pastoraal begeleidster
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Ella Milliau

Matthias Baes

Warre Herssens

Aurélie Herman

Startdag
+16

Nazomerfeest

Delphine
de Munck

SEPTEMBER

Jonas Van Moeseke

Startdag
-16

Louise Cerpentier

Kalani Pellecom

Lieze Van
Der Snickt
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Kamp -16 is van 2 tem 7 juli 2018

Eline Dieleman

AGENDA: Kampdata 2018

Imen Van de
Velde

Laure-Anne
Kerckhaert

Eveline Meul

Elina Faes

Elian Van
Bogaert

Sander Aper

Eetfestijn

OKTOBER

Act +16

Joke Aper

Forest
Fever

Naomi De Coen
Yasmine De Coen

Act Tugro,
J-KLJ &
+13

Annemien
Veldeman

Emma Herssens

Wannes
Dewyspelaere

Act Tugro,
J-KLJ &
+13

Moe

rbe

ke-W
aas

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.

Definitieve bouwvergunning is in zicht.
Mogelijks heb je het al gehoord in de ‘wandelgangen’, onze bouwvergunning is bijna
binnen. Na een positief advies van de gemeente wachten we nu op de uitkomst
van het openbaar onderzoek. Positivisten als we zijn denken, en hopen, we dat
alles goed verloopt en we eind september ’17 onze definitieve bouwvergunning in
handen zullen hebben. We houden jullie ongetwijfeld op de hoogte!
Ondertussen blijven we met vele KLJ-ers, oud-KLJ-ers, ouders en sympathisanten
in de weer op vele terreinen.
Bouwteam
De bouwplannen definitief én de bouwaanvraag ingediend. Nu worden de laatste
afspraken met de bouwfirma gemaakt. Hoewel onze aannemer het druk heeft,
hopen we toch dat we tegen begin 2018 zullen beschikken over een wind- en
waterdicht lokaal. De eerste helft van 2018 willen we de volledige binnen-afwerking
samen met jullie realiseren. Jullie medewerking is belangrijk om alles tot een goed
einde te brengen. Tijdens verschillende (vooraf geplande) bouwweekends willen
we met verenigde krachten telkens een onderdeel van de bouwwerken realiseren.
Van zodra we een definitieve timing hebben van de aannemer plannen we deze
momenten en brengen we jou hiervan op de hoogte. Iedereen die enkele uren/
dagen kan helpen is héél welkom!!!
Evenementen
Deze zomer waren niet minder dan 40 vrijwilligers in de weer op de Lokerse Feesten.
Naast een mooie vergoeding van de organisatoren kregen we ook nog een mooie
fooi van onze tevreden klanten. Ook op Sporting Lokeren zijn we met een klein team
gaan helpen tegen een mooie vergoeding. We maken ons momenteel uiteraard op
voor ons volgende Eetfestijn op 20 oktober. Deze info heb je al ontvangen. Kom
zeker af en, nog beter, breng vrienden en familie mee!
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Financiën
We zijn nog steeds volop in de weer met het verzamelen van fondsen. We hebben een
financieel plan opgemaakt om een duidelijk beeld te krijgen van de kosten en de manier
we deze kosten de komende jaren zullen dragen. Langetermijndenken in combinatie
met korte termijn concrete acties leidt tot concrete resultaten: de fiscaal aftrekbare giften
2016-2017 hebben al een bescheiden bedrag opgeleverd, de eerste grote sponsors zijn
binnen gekomen, diverse organisaties (binnen en buiten de gemeente) zijn bereid om
ons ook te ondersteunen, we lanceren nog acties naar andere grote bedrijven in kader
van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), de eerste contacten met kloosters
en abdijen werpen hun vruchten af, particulieren zijn bereid tot het verschaffen van een
renteloze lening en de gemeente Moerbeke wil samen met ons op zoek naar een oplossing
voor het voorfinancieren van onze subsidie (die over 10 jaar gespreid is). Het hangt van
de overeenkomst met de gemeente af of we eind dit jaar met onze bouw kunnen starten.
Zonder deze harde garantie lukt het helaas niet om de nodige middelen te lenen. Ook de
Jong-KLJ leden zaten niet stil, op de sportfeesten hebben ze massaal flesjes verzameld
en zo €28,20 bijeengespaard voor ons nieuw lokaal. Wat een prachtig voorbeeld van alle
beetjes helpen! En dan zijn we er uiteraard nog niet. Dan is er ook nog de minimale
binneninrichting, verlichting, deuren, sanitair, …Eind dit jaar lanceren we daarom nog een
campagne fiscaal aftrekbare giften. We mochten vorig en dit jaar van enkele tientallen
ouders iets ontvangen (waarvoor dank) maar nu rekenen we voor de laatste loodjes echt
wel op iedere ouder en sympathisant. Meer nieuws volgt nog.

KLJ Moerbeke-Waas
goes Lokerse Feesten
Alle teams werden door de
verantwoordelijke Geert uitgedaagd om
een zo origineel mogelijke groepsfoto te
maken. De resultaten zie je hier!

DAG 1

DAG 2

DAG 3

DAG 4

DAG 5

DAG 6

DAG 7

DAG 8

DAG 9

DAG 10
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Jong-KLJ

verantwoordelijke
Liza Vervaet
0493.63.61.20

Zondag 8 oktober: De reis rond de wereld activiteit!

We gaan op wereldreis en jij kan hier bij zijn! Doe alvast je Eskimo-jungle-woestijn
pak aan en kom naar het lokaal ’t Venneken. Om 13u30 stijgt het vliegtuig daar
op en we landen terug om 16u30. Wat breng je best mee? Kleren die tegen een
stootje kunnen, KLJ-sjaaltje en eventueel 50 cent voor een drankje en tot slot een
goed humeur! Zonnige groetjes jullie leiding!

Zondag 29 oktober: Vriendjesdag

Zoals de titel al zegt, mogen jullie vandaag een vriendje of een vriendinnetje
meenemen! Het belooft een toffe dag met leuke spelletjes te worden, waardoor jij
en je vriend(in) zullen blijven komen en helemaal van KLJ zullen houden! Afspraak
om 13u30 aan het lokaal ’t Venneken. Om 16u30 kunnen jullie terug huiswaarts
keren. Wat breng je best mee? Je KLJ sjaaltje, eventueel €0.50 voor een drankje
en natuurlijk een vriendje of vriendinnetje!

11

Tugro

verantwoordelijke
Maren Van Hoecke
0474.32.75.09

Zondag 8 oktober: Ruige spelen

Beste Tugro’ers
Nu onze startdag voorbij is, is het tijd voor de eerste echte activiteit. En die is er
meteen boenk op, want op 8 oktober zijn het ruige spelen. Het spreekt voor zich
dat je hiervoor niet je mooiste/beste kleren aan doet, maar kleren die tegen een
(serieus!) stootje kunnen. We verwachten jullie om 13u30 op het lokaal, vergeet
geen 50 eurocent voor een drankje en jullie sjaaltje! Om 16u30 zullen jullie dan
ongetwijfeld iets vuiler naar huis kunnen gaan ;)
Tot dan!
De leiding

Zondag 29 oktober: Snuif de sfeer op-activiteit

Tugro’ers, op deze zondag is het de bedoeling dat jullie eens de sfeer komen opsnuiven. Dat mag je letterlijk nemen… Willen jullie meer weten, kom dan zeker op
zondag 29 oktober naar ons lokaal ’t Venneken om samen met de leiding de sfeer
te komen opsnuiven! We verwachten jullie om 13u30, vergeet jullie sjaaltje niet en
€0,50 voor een drankje! Om 16u30 kunnen jullie weer huiswaarts keren.
Gegroet
De aan jullie verslaafde leiding

12

+13

verantwoordelijke
Matthias Baes
0472.37.23.50

Zondag 8 oktober: High in the sky activiteit

Jaja, jullie lezen het goed, vandaag hebben we geen vaste grond onder onze
voeten en ontdekken we de hogere sferen. We gaan namelijk met z’n allen naar
het hoogteparcours in Provinciaal domein Puyenbroeck. We spreken af met de
fiets aan het lokaal om 13u30 en zullen terug met beide benen op de grond aan het
lokaal staan rond 16u30. Wat je zeker niet mag vergeten: 7 euro, sportieve kledij
en natuurlijk je fiets. Inschrijven kan bij Eline door een SMS’je (naam vermelden)
te sturen naar 0470058071 voor woensdag 4 oktober. Sportieve groetjes van jullie
leiding!

Zondag 29 oktober: Griezelverhalen voor
ettertjesactiviteit

Het is weer zover: halloween! Hoog tijd om elkaar eens stevig te doen schrikken,
we maken er dan ook een BANGelijke namiddag van ! Om 13u30 worden alle
spoken, heksen, duivels, skeletten,... verwacht aan de ingang van ons spookhuis
‘t Venneken. Om jullie te herkennen in deze angstaanjagende verkleedkleren doe
je best je sjaaltje aan. Daarnaast is 50 cent voor een drankje nodig aangezien de
boze heks de pompoensoep heeft vergiftigd! Om 16u30 vertrekt jullie vliegende
bezemsteel terug huiswaarts.
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+16

verantwoordelijke
Simon Verveat
0498.23.87.00

Vrijdag 29 september: Gevaarjaar startactiviteit

Liefste leden, vrijdag is het weer zo ver. De start van ons nieuwe +16 jaar en het
belooft een knaller van een jaar te worden. Wij met de leiding vrezen zelfs dat het een
gevaarlijk leuk jaar gaat worden. We nodigen jullie dus uit om met ons het gevaarlijk
jaar officieel te openen om 20u aan het lokaal. Onze gevaarlijke activiteit zal duren
tot ongeveer 23u en iedereen is welkom, vriendjes en vriendinnetjes mogen allemaal
mee.
Tot dan, de leiding.

Zaterdag 7 oktober: Een sprong in het donker-activiteit

Zo, leiding krijgen van Sies, Seppe en Simon dat is toch wel wat een sprong in het
donker. Niemand weet goed hoe dat echt gaat zijn, ook wij niet. Dus om jullie uit de
spanning te verlossen gaan wij er direct invliegen met een topactiviteit! We kunnen
nog maar weinig meedelen over wat we gaan doen maar neem alvast maar je stevige
schoenen mee (All-Stars zijn ook dit jaar geen stevige schoenen ;) ). We verwachten
jullie om 20u aan het lokaal! Groetjes de leiding
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Zaterdag 21 oktober: FOREST FEVER

Jaja het is weer van dat, het is weer Forest Fever. 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. En jaja 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! Dat zou je
dus voor geen geld van de wereld willen missen toch?! De whereabouts zullen we nog
meedelen via Facebook. Xxx de leiding en Forest

Zondag 29 oktober: Da kunde gij nie verantwoorden- activiteit

Eerst en vooral. Voor zij die de titel niet snappen zoek even het filmpje genaamd “Dronken
Belg uit Zakkemakke” op. Buiten 50 cent voor een drankje moet je niets meenemen
want al de rest slepen we toch niet mee. De activiteit zal plaatsvinden in het centrum van
Zakkemakke, beter gekend als het lokaal. Gelukkig worden er bij ons geen “koppers op
aane frater” uitgedeeld maar wij gaan uitzoeken waar gij het lef vandaan kunt halen om
in mijnen otto te zitten. We verwachten jullie om 20u aan het lokaal!
City drie charlie elf. Over.

+20

verantwoordelijke
Quinten Van Hoecke
0478.30.67.03

De eerste activiteit zal doorgaan op 17 november. Verdere info volgt in de volgende BzB.
15

Wist je datjes
Wist je dat…

… Onze Landers eerstes en tweedes waren op
het Landjuweel 2017 met individueel Brechts?
… We dit jaar vijf nieuwe bestuursleden/leiding
mogen verwelkomen?
… We vijf wisselbekers hebben gewonnen dit
jaar?
… Oud-leider Matthias deze zomer is getrouwd?
… Ons tweede korps wimpelen derdes was bij
de basisreeks?
… We met de wisselbeker Piramide onze
eerste gezamenlijke wisselbeker ooit gewonnen
hebben?
… De twee korpsen van het vendelen op ons
eigen sportfeest de eerste en tweede plaats
hebben weggekaapt?
… We vanaf dit jaar ook een +20 hebben?
… Het komend werkjaar NOG leuker wordt dan
het vorige?
... DE DAG VAN DE JEUGDBEWEGING DE
DAG VAN ONS EETFESTIJN IS?

Naam: Femke Cerpentier
Verjaardag: 21/03/2000
Functie binnen KLJ Moerbeke:
Lid, leiding en bestuur
Hobby’s: Atletiek en natuurlijk
KLJ
Wie is je idool? Nafi Thiam
Favoriete KLJ-moment: De
sportfeesten
Wat wil je later worden?
Kinesist
Waar droom je van? Een
gelukkig leven voor iedereen!
Wie aanbid je? Ik weet niet
direct iemand die ik aanbid…
Lievelingsfilm? The Lion King

20 Okt 2017

Lievelingsboek? Sjakie en de
chocoladefabriek
Mooiste plekje van jouw
gemeente? Een zonnig
plaatsje in de Stekense
bossen

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
vrijdag 20 oktober

Vergeet die dag niet te pronken met
je uniform op school!!
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met Liza
Het kotleven valt soms niet mee wat koken betreft. Kotgenoten die veel afwas laten
staan, niet de juiste ingrediënten in huis hebben, snel grijpen naar afhaalchinees of
de pizzaboer,… Kortom vele hindernissen die mij afgelopen jaar er ook van weerhouden hebben om een verse maaltijd te maken. Dit jaar schrijf ik dus voor jullie
enkele lekkere en gemakkelijke kotgerechtjes die je niet alleen op kot kan maken
maar ook thuis!
We beginnen met de makkelijkste maaltijd van de week.
Overschotjes van het weekend.
STAP 1: doe het overschotje in een plastieken potje dat in de microgolfoven kan. Let
er op dat je overschotje zeker voldoende is afgekoeld. Plaats het dan ook in de frigo
bij je thuis maar leg je kotsleutels er op zodat je het niet vergeet mee te nemen.
STAP 2: vervoer je overschotje naar kot, hierbij is een koelelement wel aan te raden.
STAP 3: plaats het overschotje bij aankomst op je kot rechtstreeks in de frigo.
STAP 4: warm je overschotje op in de microgolfoven wanneer je honger hebt. (wanneer je je overschotje al op eet de avond zelf moet je dus in je achterhoofd houden
dat je de volgende dag nog naar de winkel moet). Vergeet niet te roeren als je het
opwarmt!

Smakelijk!
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Lekker op de trekker
Dag iedereen en welkom bij mijn rubriekje “Lekker op de trekker”

De eerste tractor die ik aan jullie wil voorstellen is het neusje van de zalm
onder de tractors. En daar zouden die Herssens wel voor iets kunnen
tussen zitten. Het gaat natuurlijk over Massey Ferguson. Bij deze wil ik
jullie wat meer informatie verschaffen over de nieuwste MF 8700-serie.
Deze tractoren beschikken over een enorme werklust waardoor deze
moeiteloos hectare na hectare kunnen verorberen. De enorme power
zorgt ervoor dat geen werk te zwaar is. Ravijnen, meren, bergen, bossen.
Alles overwint hij zoals een echte krijger! Bloed, zweet en tranen! Alles
zal deze krijger er aan doen om heer en meester te zijn in zijn werk!
Rijden met deze tractor is gelijk rijden met een fiets. Iedereen kan het!
Door het ergonomisch comfort van de cabine, voelt deze tractor aan
als thuiskomen. De klimaatregeling doet je wegdromen van het koude
Rusland tot het warme Chakamaka. Alle opties zijn aanwezig! Het voelt
aan als vertoeven in de hemel. Verder biedt deze ruime cabine ook het
voordeel dat het een familie tractor is. Man, vrouw of kinderen. Met zijn
allen een ritje maken is gezelligheid troef!
Mochten jullie nu nog niet overtuigd zijn van de kwaliteiten van de MF
8700- serie dan staat Seppe Herssens namens de firma Herssens –
Tollenaere jullie graag te woord voor meer informatie!
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DJ Wout

Dimitri Wouters

DJ Kevin Haegens
Deedjay Q
DJ Downforce
DJ Reynders
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