Blad Zonder Bodem
editie januari-februari 2018

Sinterklaas is het land uit en dat betekent dat de kerstperiode
voor de deur staat! Daarom willen we iedereen prettige
feestdagen wensen. En we zouden KLJ Moerbeke-Waas niet
zijn als we ook in deze warme periode niet voor jullie klaar
zouden staan. Hoe staan we voor jullie klaar? Met tal van
topactiviteiten natuurlijk! Lees er alles over in deze BZB!
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VOORWOORD
Beste iedereen,
GELUKKIG NIEUWJAAR!
Hopelijk hebben jullie genoten van de feestdagen en zijn jullie net als de leiding
weer helemaal opgeladen voor een gloednieuw klj-tastisch jaar! Ik hoop dat het
voor iedereen een prachtig jaar was waarin je veel vriendschap en plezier hebt
meegemaakt, en dat je dit ook mag doortrekken naar 2018. De sint heeft ons er
onlangs van verzekerd dat er geen stoute kindjes in onze bende zitten, dus dat
probleem is ook alweer van de baan. Ook dit jaar hebben we een hele resem
activiteiten voor jullie in petto, zoals je iets verder meteen kan lezen! Zelf kijk
ik al enorm uit naar het schaatsen: de voldoening die je er uit haalt wanneer je
een volledig rondje hebt geschaatst zonder te vallen en maar 4 keer de rand te
moeten vastpakken is heel groot. Het absolute hoogtepunt van het klj-jaar blijft
voor mij toch wel de zomer! Eerst hebben we het kamp waar je al de zorgen van
de examens/school van je af kan schudden, en daarna vliegen we volop in de
sportfeesten! Als het sportfeestjaar van 2018 even vruchtbaar wordt als in 2017
mogen we niet klagen. Volgend jaar hebben we ook 2 grote nieuwigheden op de
sportfeesten: Klj Moerbeke start met een keurwimpelkorps en een hoofdgilde! Het
zat er al even aan te komen en na enig beraad beslisten we al snel om dit effectief
te doen. Beide groepen zijn al druk bezig met de voorbereidingen.
Als we even terugblikken op vorig werkjaar mogen we toch trots zijn op de
vooruitgang met ons lokaal, de bouwvergunning is namelijk binnen! We zijn er nog
niet, maar dit is al een grote stap. Lees er alles over hieronder.
Hopelijk zijn de examens goed verlopen, en aan zij die er nog aan moeten
beginnen: veel succes in deze harde tijd!
Dan rest ons nu enkel nog jullie veel plezier te wensen met deze BZB en er een
fantastisch jaar van te maken!
Groetjes,
Marie en Lucas
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MET LIZA
VOETJES-ONDER-TAFEL-MAALTIJD

De feestdagen staan voor de deur én de examens voor jullie leiding! Een periode
van zwoegen en zweten terwijl de rest van de familie gezellig feest viert. Aan alle
dappere studenten met examens, veel succes! Veel studenten studeren tijdens de
blok thuis. Daarom heet mijn volgende recept dan ook: voetjes-onder-tafel-maaltijd.
Volg deze stappen en zo overleef je deze feestdagen tijdens de examens! Ook
zonder examens zijn deze tips zeker handig als je niet de hele dag aan tafel wil zitten.

RECEPT:
STAP1: Neem kerstthee, koffie of water mee naar je studeerplaats. Vergeet ook
zeker niet iets om te knabbelen. Je moet jezelf tenslotte wat verwennen. Hierna
probeer je wat te leren of op zijn minst heel goed te doen alsof.
STAP 2: Zet een koptelefoon op of luister een beetje muziek via oortjes om het
gebabbel van de feestende mensen te dempen
STAP 3: Wacht tot je een signaal krijgt dat het eten klaar is EN het belangrijkste,
het al op tafel staat.
STAP 4: Schuif mee aan tafel en eet genoeg
maar zeker niet te veel, een overbelaste maag
maakt het concentreren erg moeilijk.
STAP 5: Sluit je terug op achter je
boeken. Fijne feestdagen!

3

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

Wanneer wordt de eerste steen gelegd?
We krijgen regelmatig de vraag waarom het nieuwe KLJ-lokaal er nog niet staat
of waarom we nog niet gestart zijn met de bouwwerken. De nood is immers heel
groot, de bouwvergunning is binnen, de bereidwillige handen jeuken, ….
Een op het eerste zicht eenvoudige vraag waar we een eenvoudig antwoord op
kunnen geven : namelijk dat we momenteel nog onvoldoende centen hebben om
de bouwwerken op verantwoorde wijze te starten.
We leggen graag even uit hoe en wat. Daarvoor nemen we je mee doorheen ons
financieel plan.
Wat hebben we al in de hand?
De eigen middelen van KLJ-Moerbeke en de verschillende activiteiten van vzw ‘t
Venneken (eetfestijn, bloemenverkoop, standje kerstmarkt, helpen op de Lokerse
Feesten, ...) hebben al een mooie cent opgebracht (dankuwel!!). Aangevuld
met giften en sponsoring van ouders, vrienden, sympathisanten, bedrijven en
organisaties hopen we tegen eind 2017 zowat 100.000 € euro verzameld te hebben.
We hopen dat we hier nog 25.000 € aan kunnen toevoegen onder meer door onze
eindejaarscampagne fiscaal aftrekbare giften.
Op basis van de reacties van veel sympathisanten durven we nu al stellen dat we
de kost van de binnen-afwerking van het lokaal gevoelig zullen kunnen verlagen
door zelf de handen uit de mouwen te steken.
Wat hebben we bijna in de hand?
Van de jeugdraad Moerbeke krijgen we de komende tien jaar een jaarlijkse subsidie
van 5.000 €. Momenteel zoeken we nog naar een manier om dit bedrag te kunnen
lenen bij de bank (we hebben het geld immers NU nodig). We kunnen als vzw geen
borg staan voor deze lening. Jeugdbewegingen uit andere gemeenten vertelden
ons dat hun gemeentebestuur zich borg had gesteld voor deze lening. Mogelijks
kan de Gemeente Moerbeke dit ook doen en kunnen we volgend jaar gebruik
maken van deze middelen. Maar voorlopig hebben we hier nog geen definitieve
bevestiging over gekregen.
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Waar dromen we nog van?
We hebben begin december beslist op de Algemene Vergadering om een Subsidie
aanvraag in te dienen in bij het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling. Op basis
van de positieve feedback van de kwaliteitskamer van dit fonds (die het bouwontwerp
bestudeert op vlak van architectuur, ruimtelijke ordening, stedenbouw, toegankelijkheid,
…) durven we de stap te zetten naar de opmaak en het indienen van ons inhoudelijk
dossier. Van aanvraag tot definitieve beslissing gaan vele maanden. We zullen pas in de
loop van oktober 2018 weten of we in aanmerking komen voor subsidies of niet. In het
positieve geval zal 1/3 van alle bouwkosten op factuur gesubsidieerd worden. Dus écht
wel de moeite om te wachten.
Mocht deze subsidie er niet komen hebben we uiteraard een plan B klaar. Een tiental
sympathisanten is bereid om ons voor korte periode een mooi bedrag renteloos te lenen.
Als de Europese subsidies er komen zal dit maar voor een korte duur nodig zijn, vooral om
de kosten voor te financieren die we nadien terugbetaald krijgen met de subsidie, maar
voor iets langere duur als we de subsidies niet bekomen. Dan moeten we het restbedrag
door diverse acties de komende jaren bij elkaar sparen met acties zoals we tot nu toe
deden.
Eén ding weten we zeker
De bouwwerken aan het nieuwe lokaal zullen starten op 1 november 2018. Misschien een
boute uitspraak maar deze timing is zeer realistisch en op alle vlakken (bouwtechnisch,
financieel, …) haalbaar. We houden je van de volgende stappen zeker op de hoogte in
volgende communicaties.
Vraag maar raak
Ook al lijkt het stil en hoor je ons alleen in kader van één of andere fondsenwerving actie/
activiteit, achter de schermen zoemt het van bedrijvigheid!
Ben je ook, net als ons ongeduldig om er tegenaan te gaan, geef gerust een seintje: we
kunnen altijd helpende handen gebruiken.
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Kamp -16 is van 2 tem 7 juli 2018
LET OP! J-KLJ gaat van 3 tem 7 juli op kamp
Kamp +16 ligt tussen de periode 10 en 21 juli 2018

AGENDA: Kampdata 2018

Tess Tollenaere
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Jong-KLJ

verantwoordelijke
Liza Vervaet
0493.63.61.20

Zondag 7 januari: Nieuwjaarsactiviteit

Ben je nog niet uitgeslapen van al dat Kerst- en Nieuwjaarsgedoe, kom dan zeker
naar onze gezellige Nieuwjaarsactiviteit. Na deze activiteit ben je zeker niet meer
moe! We spreken af aan ’t Venneken om 13u30. Om 16u30 eindigt de activiteit.
Breng zeker jullie sjaaltje mee, en eventueel €0,50 voor een drankje.
Nieuwjaarsgroet jullie lieve leiding.

Zondag 21 januari: Speeldorp Tropical

Jong-KLJ hou jullie klaar want wij gaan de binnenspeeltuin (Heirweg 137) onveilig
gaan maken! Een hele namiddag spelen tot we niet meer kunnen! Wij doen een
warme oproep aan de ouders die ons kunnen vervoeren van en naar de
binnenspeeltuin. Wij spreken af om 13u30 aan ’t Venneken en zijn normaal om
16u30 terug. We vragen ook om €4 mee te nemen voor deze activiteit.
Speelse groeten jullie lieve leiding.

Zondag 4 februari: Wat-een-grote-bak-activiteit

Jong-KLJ wat gaan we nu doen op zondag 4 februari??? Gaan we allerlei
spelletjes spelen met bakken, of heeft het met iets anders te maken? Ben jij ook
zo nieuwsgierig? De grote bak activiteit begint om 13u30 aan ’t Venneken en
eindigt om 16u30. 1 tip: Doe alvast warme kleren aan, en stevige schoenen.
Vergeet jullie KLJ-sjaaltje en eventueel €0,50 voor een drankje niet.
Grote groeten van Joke, Liza, Aurélie, Tim en Thijs.
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Zondag 11 februari: Schaatsen met het gewest

Het is weer zover: onze jaarlijkse schaatspartij met het gewest. Begin maar alvast
te oefenen, zodat de andere KLJ-ers om ver vallen van jullie schaatstalent! Wij
gaan schaatsen in Kristalijn te Gent (Warmoezeniersweg 20). Dit breng je zeker
mee voor deze activiteit:
- €5,50
- Handschoenen, sjaal, muts,… (als je eigen schaatsen hebt mag je die ook
zeker meenemen)
- Jullie sjaaltje niet vergeten!
- Eventueel een beetje zakgeld voor een drankje in de cafetaria.
We spreken af om 13u aan de markt in Moerbeke-Waas en zijn rond
17u - 17u30 terug aan de markt in Moerbeke. Tot dan!
Warme groetjes jullie leiding!

Zondag 25 februari: Carnaval

Jong-KLJ haal jullie verkleedkleren maar boven, want wij doen mee met de
carnavalsstoet in Moerbeke. Het thema is Egypte! Wat neem je mee? Je
verkleedkleren (die heb je al aan natuurlijk), je KLJ-sjaaltje en je goed humeur.
Meer heb je niet nodig en dan zien we elkaar om 13u aan ons wonderschoon
lokaal. Voor de ouders die hun kleine spruit willen zien, de stoet begint om 14u30.
De activiteit eindigt daar terug om 17u30 of in het dorp als je ouders je daar
afhalen na de stoet.
Feestende groeten Joke, Liza, Aurélie, Tim en Thijs

Verkleedtips carnaval
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Tugro

verantwoordelijke
Maren Van Hoecke
0474.32.75.09

Zondag 7 januari: De Slimste Tugro’er

De examens zijn nog maar een paar weken gedaan, maar begin toch maar terug
Wikipedia van buiten te leren. We spelen namelijk zondag een grote quiz met de
+13! Onderschat deze jongens en meisjes niet, het zijn potverdorie slimmerds! We
verwachten jullie om 13u30 aan het lokaal, met je sjaaltje en eventueel €0,50 voor
een drankje. Om 16u30 mogen jullie terug huiswaarts keren.

Zondag 21 januari: I would walk 500 miles

Dag lieftallige leden van den tugro, jullie zouden wel eens vuil kunnen worden,
dus doe zeker kleren aan die vuil mogen worden. Doe ook zeker goede
stapschoenen aan, want we trekken erop uit. Warme kleren zijn ook handig, want
het zou misschien wel eens koud kunnen zijn. Vergeet jullie sjaaltje niet en breng
€0,50 mee voor een drankje. We starten om 13u30 en eindigen om 16u30.
De leiding

Zondag 4 februari: Verkiezingen

Liefste tugro’ers, deze zondag is het meisjes tegen meisjes en jongens tegen
jongens… spannend! Jullie zijn welkom vanaf 13u30 aan ons lokaal en de
activiteit is gedaan om 16u30. Doe jullie sjaaltje maar aan en breng €0,50 mee
voor een drankje. Doe zeker ook niet je properste kleren aan, tot zondag.
Jullie leiding.
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Zondag 11 februari: Schaatsen met het gewest

Beste tugro’ers, het is weer tijd voor onze jaarlijkse schaatsafspraak. Doe zeker
handschoenen aan en kleed jullie warm. We spreken af om 13u aan de
markt van Moerbeke en wij zijn terug aan de markt rond 17u. Vergeet zeker
geen €5,50, KLJ-sjaaltje en eventueel nog een extra centje om een drankje te
kopen in de cafetaria. Als er ouders zijn die heen-en terug zouden willen rijden,
dan zijn jullie zeker welkom.
Tot op de schaatsbaan.

Zondag 25 februari: Carnaval

Jullie zijn allemaal welkom op de carnaval van Moerbeke, waar we gaan stappen
met onze fantastiche wagen, confetti smijten naar elkaar en eens een dansje
doen voor de jury. Jullie worden verwacht om 13u aan het lokaal. We zijn terug
aan het lokaal rond 17u30 maar je kan uiteraard ook al mee met jullie ouders.
Ons thema dit jaar is Egypte dus verkleed jullie er maar op los, hopelijk zien we
jullie dan.
Groetjes van de tofste leiding!!

Verkleedtips carnaval
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+13

verantwoordelijke
Matthias Baes
0472.37.23.50

Zondag 7 januari: De Slimste +13’er

De examens zijn nog maar een paar weken gedaan, maar begin toch maar terug
Wikipedia van buiten te leren. We spelen namelijk zondag een grote quiz met de
Tugro! Onderschat deze jongens en meisjes niet, het zijn potverdorie slimmerds!
We verwachten jullie om 13u30 aan het lokaal, met je sjaaltje en eventueel €0,50
voor een drankje. Om 16u30 mogen jullie terug huiswaarts keren.

Zondag 21 januari: De-Dikke-Bertha-Present-activiteit

Dag liefste +13’ers, de naam zegt het zelf: we gaan Dikke Bertha spelen!!!! Maar
wees gerust, we spelen ook verschillende andere leuke pleinspelen. Doe kleren
aan die vuil mogen worden en tegen een stootje kunnen. Neem €0,50 mee voor
een drankje en kom tegen 13u30 naar het lokaal! Om 16u30 kunnen jullie dan
terug naar huis vertrekken.

Zondag 4 februari: De keuken van K3

Dag iedereen! Op 4 februari gaan we kokeeeen! Dat Matthias deze activiteit veel in
zijn vingers zal snijden is zeker, maar gelukkig zijn jullie er om de boel een beetje te
redden! Kom om 13u30 naar de KLJ in jullie mooiste kookschort en met eventueel
€0,50 voor een drankje. Om 16u30 kunnen jullie met goedgevulde buikjes terug
naar huis gaan!
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Zondag 11 februari: Schaatsen met het gewest

Onze jaarlijkse afspraak in februari met het gewest: schaatsen!!! Pijnlijke voeten,
afgereden vingers… het hoort er allemaal bij… Maar toch kunnen we ons niet
houden om elk jaar opnieuw te gaan. We spreken af om 13u aan de markt van
Moerbeke en we zijn daar terug rond 17u. Vergeet geen €5,50, je KLJ-sjaaltje,
handschoenen en eventueel wat extra zakgeld om een drankje te kopen in de
cafetaria. Ouders die willen heen- en/of terugrijden, jullie zijn meer dan welkom!
Tot dan!

Zondag 25 februari: Carnaval

Hét hoogtepunt van het jaar: CARNAVAL IN MOERBEKE! Kom jij ook mee
verkleed stappen door de straten van Moerbeke om iedereen eens goed vol te
stoppen met confetti? Kom dan op 25 februari om 13u naar het lokaal. Tegen
17u30 zijn we terug aan het lokaal of je kan meteen mee met je ouders na ons
dansje voor de jury op de Markt. Het thema van dit jaar is: Egypte Hieronder zie
je nog een paar ideetjes om jullie te verkleden. Hopelijk tot dan!
Veel liefs, Matthias, Antje, Femke en Eline xoxo

Verkleedtips carnaval
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+16

verantwoordelijke
Simon Verveat
0498.23.87.00

Vrijdag 12 januari: Examineer-je-kapot-activiteit

Omdat de meeste examens hebben en jullie leiding dus ook houden we het deze
avond vrij basic. We gaan naar de kerstboomverbranding van KLJ Sint-Niklaas. We
spreken zoals gewoonlijk af om 20u aan het lokaal om dan naar Sint-Niklaas te
gaan. Kleed je best goed aan en neem wat drinkgeld mee!
Groetjes jullie leiding.

Vrijdag 26 januari: Gij-ga-mijnen-dag-nie-indelen-activteit

Over deze activiteit kunnen we nog niet veel kwijt. We kunnen wel al zeggen dat je je
mooiste kleren thuis mag laten en dat we jullie allemaal verwachten aan ons lokaal
om 20u en dan deelt de leiding jullie avond in. Tot dan!

Vrijdag 2 februari: Gewestactiviteit

De examens en Nieuwjaar zijn gepasseerd dus tijd om samen met de andere KLJ’s
uit ons gewest nieuwjaar te vieren. Dit zal normaal gezien doorgaan in het centrum
van ons gewest: het lokaal van KLJ Sint-Gillis-Waas. We spreken af om 20u aan het
lokaal.

Vrijdag 9 februari: Streekbierenavond

We nodigen jullie deze avond gewoon uit om lekker streekbiertjes te komen drinken
op onze streekbierenavond in het buurthuis in de Kruisstraat. Er wordt ook bingo
gespeeld doorheen de avond dus iedereen die meespeelt maakt kans op geweldige
cadeaus.

Zondag 11 februari: Zak-door-het-ijs-activiteit

Vandaag gaan we gezellig schaatsen in de Kristallijn in Gent samen met andere
KLJ’s uit ons gewest. Omdat deze activiteit ook met de andere groepen is spreken
we zondagmiddag af op de markt van Moerbeke om 13u. Eigen schaatsen mogen
meegenomen worden, handschoenen en €5,50 zijn VERPLICHT.
Tot op de piste!
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Maandag 19 - zaterdag 24 februari: Leefweek

Deze week gaan we leven in een rond het KLJ lokaal van Moerbeke. Veel kunnen we er
nu nog niet over zeggen maar er zal nog een officiële uitnodiging komen. Wacht maar
lekker in spanning af!

Zondag 25 februari: Carnaval

We gaan nog eens zot doen in thema in het centrum van Moerbeke. Als jullie nog
mensen willen pesten door ze vol te steken met confetti moeten jullie vandaag zeker
komen. Het thema is Egypte! We spreken om 13u af aan het lokaal en zullen daar terug
zijn om 17u30.
Tot dan!

+20

verantwoordelijke
Quinten Van Hoecke
0478.30.67.03

Vrijdag 20 januari: Ontsnappen ofwa?

De eerste activiteit was een gigantisch succes en we hopen dat de tweede activiteit
net zo’n succes mag zijn! Deze keer blijven we onder de kerktoren want we gaan
proberen ontsnappen uit Moerbeke! Meer bepaald uit de nieuwe escaperoom! Dat
wordt gegarandeerd spannend! Verdere details zal de leiding nog verspreiden!
Gegroet!
Thomas & Quinten

15

Naam: Tim Van Hecke
Verjaardag: 14 december
Functie binnen KLJ Moerbeke:
J-KLJ leiding & vendelverantwoordelijke
Hobby’s: KLJ
Wie is je idool? Ik heb geen idool.
Favoriete KLJ-moment: Tweede plaats met het vendelen op ons
eigen sportfeest.
Wat wil je later worden? Iets dat met techniek te maken heeft bv.
elektricien.
Waar droom je van? Later in een Nissan GT-R rijden.
Wie aanbid je? Ik aanbid niemand.
Lievelingsfilm? Ik heb niet echt een lievelingsfilm maar eerder
een lievelingsserie, namelijk ‘The 100’
Lievelingsboek? Ik lees niet veel boeken.
Mooiste plekje van jouw gemeente? Wandelen in de Pereboom
op Marc zijn prachtige weides.
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Lekker op de
trekker
De volgende tractor die ik aan jullie wil voorstellen is het
tractormerk FENDT. FENDT staat gekend voor de hoogstaande
kwaliteit. Maar aan kwaliteit hangt dus ook een prijskaartje.
Toch zou ik ook deze tractor willen aanraden. Misschien wat aan de
dure kant voor jullie maar deze tractoren beschikken over de fijnste
snufjes. Zelf beschrijft FENDT hun tractoren als: “vooruitgang, traploos
en efficiënt in alle klassen.” Een perfecte samenvatting! De traploosheid
zorgt ervoor dat je wel enige handigheid moet hebben om in de tractor
te geraken. Gemiddeld anderhalve meter hoog. Dit vergt toch enige
lenigheid. Maar eens je in de tractor geraakt bent, heb je geluk. Hij
is traploos en dus aangedreven door een motor. Je hoeft dus enkel
de pedalen te bedienen om vooruit te geraken. Wat een luxe! Iedere
nieuwe serie die wordt ontwikkeld heeft ook een vooruitgang geboekt.
In de begin jaren beschikte de tractor enkel over een stuur, trappedalen
en zetel. Nu beschikt de tractor al over de fijnste snufjes: verwarming,
radio, usb-poort, airco,… Allemaal een meerwaarde voor ons comfort.
De geveerde cabine zorgt voor hemels rijplezier. Ook off-road kan deze
tractor zijn mannetje staan. Mocht het met de 70 pk niet lukken om als
hobbytuinder je gazon om te ploegen, wees gerust: met 500 pk is deze
klus geklaard in een mum van tijd.
Kortom: FENDT is de betrouwbare vriend bij elke uitdaging, zowel groot
als klein! Je kan op hem rekenen als een echte vriend.
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Wist je dat…
…Jong-KLJ op de vriendjesdag 32 leden had?
…er een lepel is gesneuveld
halloweenactiviteit van de +13?

op

de

…iedereen op de activiteit van 29 oktober
pompoensoep heeft gekregen dankzij de
pompoenen van Femke, Imen en Siebe?
…Lucas zijn broek volledig heeft gescheurd?
…de dansmonitoren ons super dankbaar zijn omdat
ze op ons lokaal de kringdans mochten oefenen?
…Thomas, Quinten, Lucas, Aron, Catharina en
Amélie het record hebben verbroken
van één van de Escape Rooms in
Moerbeke? (54min20!!)
…Seppe, Arno, Antje, Sies, Thijs,
Christophe, Iene, Maren, Elian, Sam,
Tim, Robin, Fien, Julie, Caro, Simon
en Eline echt slecht zijn in Escape
Rooms uitspelen?
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Februari
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Doors 20h
Met BINGO

#@buurthuis kruisstraat - weststraat 13 te Moerbeke
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