
BladZonderBodem
januari-februari

De voorbije twee maanden heeft iedereen zijn best gedaan om flink te 
zijn, want die goede oude Sint was weer in het land!  

Gelukkig is iedereen dit jaar weer braaf geweest, want daarom is de 
Sint samen met zijn pieten op bezoek geweest op de KLJ! 

Nu is het vooral uitkijken naar Kerstmis, Nieuwjaar én de verdere 
bouw van ons nieuw lokaal, spannend!



Voorwoord
Dag KLJ’ers 
 
Sluit je ogen en doe een wens 
Alvast even wegdromen over wat er in het nieuwe 
KLJ-jaar gaat komen ! 
 
Ik verschiet telkens hoe snel de tijd soms wel niet kan gaan. We 
hebben al heel veel super toffe activiteiten achter de rug. Bij Jong-KLJ 
zijn Sinterklaas en Zwarte Piet langs geweest. 
De Tugro heeft geslapen in het spookhuis en de +13 heeft er een 
super leuke 'Sorry voor alles!' opzitten. De +16 heeft ook tal van toffe 
activiteiten gedaan, vooral Kamping Kitsch! Daar had je bij moeten 
zijn!! 
Maar geen paniek, de leiding heeft voor het nieuwe jaar nog meer 
SUPER leuke activiteiten gepland. 
Zoals jullie wel weten is de KLJ sinds kort een bouwwerf geworden:  na 
lang sparen en voorbereiden zijn we begonnen met het bouwen van 
ons nieuw lokaal. De bouwwerken gaan goed vooruit. Ik kan al niet 
wachten tot we een groot feest mogen houden om ons KLJ lokaal 
officieel te openen. 
 
Ik kan jullie al verklappen dat we gaan schaatsen en dat carnaval al 
zeker op het programma staat. Begin alvast maar te oefenen om jullie 
mooiste schaatskunsten te laten zien aan iedereen van het gewest en 
ga maar op zoek naar jullie verkleedkleren voor carnaval!  
 
 
Groetjes, 
 
Aurélie 
 
 
 
 
 



Mopjes  met . . . .  

met  de  Robinnn

Hoe noem je een teek die danst? 
 -Een discoteek 
 
 Wat eet een vegetarische kannibaal? 

- Groenteboeren 

Komt een vrouw bij de psychiater en zegt tegen hem: “Er moet toch 
meer in mijn leven zijn.” “Als ik naast mijn man Adriaan op de bank zit 
denk ik…ik wil meer in mijn leven, meer liefde… passie.. maar ik wil wel 
bij Adriaan blijven.” Zegt de psychiater: “Dus u wilt Passie en Adriaan” 
 
 

Waarom kan een ei niet bevriezen? 
- Omdat er een dooier in zit 

 
 
 

2019!! Maar het nieuwe jaar is pas echt 
begonnen als de nieuwe BZB er is. En zeker 

die zot goeie moppen. Het zal weer een 
mega wijs jaar zijn en daarom ook de wijste 

moppen van ik als expert.



 
 
Sinds de vorige BZB is er heel wat veranderd. Op dat ogenblik was er nog 
geen bouwwerk in de verste verte te bespeuren. Nu momenteel staat er een 
heus gebouw te pronken, wat heel binnenkort onze nieuwe vaste stek zal 
worden. Zo ver zijn we nog niet, maar toch. 
 
 
Voor wie de draad een beetje kwijt is proberen we in enkele lijnen jullie terug 
up-to-date te krijgen. Na het invoeren van de zavel is de bouwfirma aan het 
werk gegaan begin November. Op één week tijd kreeg de ruwbouw vorm. In 
een mum van tijd schoot de KLJ-Bouwfabriek in gang: zavel werd ingevoerd en 
mooi geëgaliseerd, isolatie werd geplaatst, afvoerbuizen voor het sanitair en 
de vloerisolatie werd gelegd, evenals elektriciteit en de verwarmingsbuizen en 
waterleiding op de gelijkvloers en eerste verdieping (althans de zaken die 
onder de vloerplaat zullen verdwijnen). Ondertussen had een ploeg samen met 
een aannemer het dak dicht gelegd en hadden nog andere handen de 
gewelven opgekuist en de nodige uitzetrubber gezet. Bij bij het ter perse gaan 
van deze BZB zijn de dorpels gelegd en de vloeren gegoten en gepolierd. De 
ramen en buitendeuren zijn opgemeten en kunnen geproduceerd worden. Dit 
neemt al snel enkele weken in beslag. 
 
 
 
 
 

KLJ Moerbeke bouwt een nieuw jeugdlokaal

Korte update 



Wat meer op de achtergrond maar daarom niet minder belangrijk is het werk van 
de andere werkgroepen. De werkgroep evenementen organiseerde een topeditie 
van ons eetfestijn met bijna 400 deelnemers én wist de kou en vriesregen te 
trotseren op de Kerstmarkt in Moerbeke. Al vergaarde middelen zijn essentieel 
om onze schulden af te betalen en de bouwwerken snel te kunnen afwerken. 
 
Ook de werkgroep financiën heeft de handen vol met het updaten van het 
financieel plan, de afwerking van de renteloze leningen, de administratieve 
verplichtingen van onze vzw en de opvolging van onze subsidie dossiers. 
 
 
Afsluiten doen we graag door iedereen nog eens van harte te danken. Dank aan 
de ouders, vrienden en sympathisanten die op deze evenementen bij ons zijn 
langs gekomen. 
 
Dank aan alle helpers voor de geleverde inzet op alle fronten! Dit lijkt wel de 
‘warmste’ bouwfabriek, waarbij iedereen naar best vermogen zijn steentje 
bijdraagt. Super gewoon! 
 
Wij wensen iedereen een gelukkig, gezond en voorspoedig 2019. 

Werk op verschillende fronten 

Dank dank dank

Ondertussen draait ons ‘Fabriekske’ rustig verder en kunnen we de komende 
weken al werk maken van het plaatsen van de septische- en regenwaterput (en 
aansluitend plaatsen en aansluiten van de afvoeren), het graven van het 
infiltratiebekken en voorzien van overloop naar gracht en het voorbereidend 
graafwerk wortelzone-zuiveringsveld en deels ingraven van de persleiding. 
 
Mogelijks kunnen we ook al werk maken van het metsen van de binnenmuren 
(sanitair gedeelte) en het voorbereiden van de hout-skeletwanden. De 
definitieve planning én vooruitgang kan je volgen op Facebook: KLJ Moerbeke 
bouwt. 
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J-KLJ
Verantwoordelijke 
Maren Van Hoecke 
0474.32.75.09

Zondag 6 januari: Kwist het!

Zondag 27 januari: Gij zijt mijne maat

Beste Jong-KLJ’ers, 
Maak jullie klaar voor de eerste quiz van 2019. We verwachten jullie 
tegen 13:30 aan het lokaal. Neem €0,50 mee voor een drankje en 
vergeet zeker jullie verstand niet ��. Tegen 16:30 is er geweten wie 
er kan zeggen: ‘Kwist het!’. 
 
Groetjes jullie quizmasters, 
Maren, Iene, Aurélie, Laure – Anne, Sam, Joachim 
  

Liefste leden, 
 
Op 27 januari gaan we voor een recordpoging. We gaan proberen met 
zoveel mogelijk te komen om de allerleukste spelletjes te spelen. 
Breng daarom allemaal jullie beste ‘maat’ mee om dit record te 
verbreken. Vergeet ook je KLJ- sjaaltje en 50 cent niet voor een 
drankje. Jullie zijn massaal welkom vanaf 13u30 aan het lokaal. Om 
16u30 kunnen jullie terug huiswaarts keren.  
 
Tot dan!  
 
 



Zondag 10 februari: Schaatsen

Zondag 24 februari: Carnaval

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse schaatsactiviteit: Schaatsen in 
de Kristallijn. We spreken af aan de markt  om 13u00. . Vergeet niet 
om € 5.50 mee te nemen voor het schaatsen en misschien nog iets 
extra voor een drankje (de cafetaria is duurder dan bij ons op de KLJ!). 
Handschoenen zijn verplicht! Indien je eigen schaatsen hebt mag je 
die ook meenemen. Na een middagje schaatsen met vallen en 
opstaan vertrekken we terug naar huis en zullen we rond 17u30 terug 
zijn aan de markt. 
Belangrijk: schrijf je in voor dinsdag 5 februari door een mailtje te 
sturen naar klj.moerbeke@hotmail.com of een SMS'je naar 
Aurélie (04 70 36 04 64). Tot dan!  
  

Het is weer tijd om ons te verkleden. Dit jaar is ons Harry Potter! Haal 
dus jouw mooiste heksen- of tovenaarskledij boven. We verzamelen 
om 13u aan het lokaal. Voor de ouders die alle heksen en tovenaars 
eens goed willen komen bekijken, jullie zijn allen welkom in het 
centrum van Moerbeke tijdens de stoet! De stoet door Moerbeke 
begint om 14u30. Rond 17u30 zijn we terug aan het lokaal. Jullie 
mogen ook na de stoet direct mee naar huis met jullie ouders, maar 
gelieve dit dan voor de activiteit te melden aan de leiding.   
 
TOT DAN! 
 
 



TUGRO
Verantwoordelijke 
Femke Cerpentier 
0479.59.50.59

Zondag 6 januari: Lord of the Kings 
Beste koningen en koninginnen, 
 
De dag is aangebroken dat jullie allemaal een koning of koningin 
kunnen worden. Maar om dat te kunnen bewijzen zal er bloed, zweet 
en tranen moeten vloeien. De strijd begint om 13u30 aan ons lokaal. 
Neem zeker een halve euro meer voor een consumptie. Om 16u30 zit 
de activiteit er weer op. 
 
Tot dan! 
 

Zondag 27 januari: Winterspelen!
Dit jaar zijn de Olympische winterspelen in Moerbeke. Het zijn niet 
zomaar spelen dus trek je warme jas en handschoenen maar aan! We 
trappelen af om 13u30 aan ons lokaal. En vergeet zeker geen €0.50 
voor een drankje. Om 16u30 zijn de winterspelen afgelopen en 
kunnen jullie terug naar huis gaan.  
 
 



Zondag 10 februari: Schaatsen! 
Het is weer tijd voor onze jaarlijkse schaatsactiviteit: Schaatsen in de 
Kristallijn. We spreken af aan de markt  om 13u00. Vergeet niet om 
€ 5.50 mee te nemen voor het schaatsen en misschien nog iets extra 
voor een drankje (de cafetaria is duurder dan bij ons op de KLJ!). 
Handschoenen zijn verplicht! Indien je eigen schaatsen hebt mag je 
die ook meenemen. Na een middagje schaatsen met vallen en 
opstaan vertrekken we terug naar huis en zullen we rond 17u30 terug 
zijn aan de markt. 
Belangrijk: schrijf je in voor dinsdag 5 februari door een mailtje te 
sturen naar klj.moerbeke@hotmail.com of een SMS'je naar 
Aurélie (04 70 36 04 64). Tot dan!   
 
 Zondag 27 februari: CARNAVAL
Beste leden, 
Het is weer tijd om ons te verkleden. Dit jaar is ons thema Harry 
Potter. We verzamelen om 13u aan het lokaal. Voor de ouders die 
alle heksen en tovenaars eens goed willen komen bekijken, jullie zijn 
allen welkom in het centrum van Moerbeke tijdens de stoet! De stoet 
door Moerbeke begint om 14u30. Rond 17u30 zijn we terug aan het 
lokaal. Jullie mogen dan huiswaarts keren en daar nog even 
nagenieten van de confetti ��. 
 
 



+13
Verantwoordelijke 
Seppe Herssens 
0491.23.54.26

Zondag 6 januari: Burn the city

Zondag 27 januari: Ik ga mijn leven beteren
We zijn weer een jaartje verder en dat moet gevierd worden! Of is het 
eerder de bedoeling om onszelf weer uit te dagen? We gaan dus ook 
bij KLJ ons leven beteren! We zien jullie graag om 13:30 op het 
lokaal. Vergeet je KLJ-sjaaltje en 50 cent voor een drankje niet! Om 
16:30 zit de activiteit erop! 
 
 

Klaar om de stad in brand te steken? Daar zorgen wij voor! We 
verwachten jullie op het lokaal om 13:30. Kleed jullie goed aan 
want het vuur gaat niet genoeg warmte geven. Vergeet ook zeker 
jullie KLJ-sjaaltje en €0.50 voor een drankje 
niet! Jullie kunnen terug huiswaarts keren om 16:30. 



Zondag 10 februari: SCHAATSEUUUH

Zondag 24 februari: Carnaval
Pak jullie toverstok maar al klaar want het is weer tijd voor carnaval dit 
jaar! We verwachten jullie in geheel Harry Potter kostuum! We gaan er 
een wijs middagje van maken in de stoet van Moerbeke city. We 
spreken af om 13u aan het lokaal om het dansje te leren en daarna 
trekken we richting Moerbeke. Rond 17u30 zijn we terug. 
 
Veel groetjes, 
 
Harry Potter, Hagrid Rubeus, Loena Leeflang, Ginny Wemel 
en Hermelien Griffel 

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse schaatsactiviteit: Schaatsen in de 
Kristallijn. We spreken af aan de markt  om 13u00. Vergeet niet om 
€ 5.50 mee te nemen voor het schaatsen en misschien nog iets extra 
voor een drankje (de cafetaria is duurder dan bij ons op de KLJ!). 
Handschoenen zijn verplicht! Indien je eigen schaatsen hebt mag je 
die ook meenemen. Na een middagje schaatsen met vallen en 
opstaan vertrekken we terug naar huis en zullen we rond 17u30 terug 
zijn aan de markt. 
Belangrijk: schrijf je in voor dinsdag 5 februari door een mailtje te 
sturen naar klj.moerbeke@hotmail.com of een SMS'je naar 
Aurélie (04 70 36 04 64). Tot dan!  



+16
Verantwoordelijke 
Simon Vervaet 
0498.23.87.00

Zaterdag 19 januari: Consumeeractiviteit

Vrijdag 8 februari: Gewestdrink

Ik zie jullie al denken, “huh?! Wij consumeren toch elke activiteit” 
en dat klopt. Maar deze activiteit gaan we eens écht de consument 
uithangen. We zijn met de leiding nog even bezig met de laatste 
edities van test aankoop door te nemen om te zien wat we nu best 
kunnen consumeren. We weten wel al dat het het consumeren 
ongeveer 20 euro zal kosten. Voor verdere info houdt je best onze 
Facebook in de gaten.

Jaseeeker, 8 februari gaan we een lekker drankje consumeren met 
onze vrienden van het gewest. Het belooft alvast een zeer gezellige 
avond te worden waar we onder collega-klj’ers toffe gesprekken 
kunnen hebben over hoe tof onze jeugdbeweging wel niet is. 
Meer info zal volgen via Facebook, gebracht door onze mannen van 
het gewest Lucas en Ward 

Zondag 10 februari: Schaatsen
Het is weer zover: schaatsen! We spreken af aan de markt om 
13u00. Vergeet niet om € 5.50 mee te nemen voor het schaatsen en 
misschien nog iets extra voor een drankje (de cafetaria is duurder dan 
bij ons op de KLJ!). Handschoenen zijn verplicht! Indien je eigen 
schaatsen hebt mag je die ook meenemen. Na een middagje 
schaatsen met vallen en opstaan vertrekken we terug naar huis en 
zullen we rond 17u30 terug zijn aan de markt. 
Belangrijk: schrijf je in voor dinsdag 5 februari door een mailtje te 
sturen naar klj.moerbeke@hotmail.com of een SMS'je naar 
Aurélie (04 70 36 04 64). Tot dan! 



Zondag 17 februari - zaterdag 22 februari: 
LEEFWEEK

Vrijdag 15 februari: Streekbierenavond
Het is weer zover! Tijd voor onze jaarlijkse streekbierenavond. Alle 
plussers worden verwacht om kei-hard te zwoegen en te zweten 
maar geen paniek, de streekbiertjes zijn nooit ver weg. Seppe en 
Lucas (ons smaakpanel) hebben alvast een exquisiete selectie van 
cara en premium pils gemaakt. Dat wordt smullen… 
Er zal via Facebook een shiftenlijst opgesteld worden met wat jullie 
al dan niet graag doen dus check onze groep. 

Olé het is weer van dat, een week op het lokaal wonen :)))))) een van 
dé tofste dingen die we doen. Een hele week toffe activiteiten, lekker 
eten en veel sfeer. Maar geen paniek, er wordt nog gewerkt! Voor 
onze schoolgangers hebben we een heel team aan ondervraag- 
experts klaar staan om jullie goed voor te bereiden op toetsen. We 
sturen, als de leefweek dichter bij komt zeker nog een mailtje rond om 
verdere details uit te leggen.

Zondag 24 februari: Carnaval
Pak jullie toverstok maar al klaar want 
het is weer tijd voor carnaval dit jaar! We 
verwachten jullie in geheel Harry Potter 
kostuum! We gaan er een wijs middagje 
van maken in de stoet van Moerbeke 
city. We spreken af om 13u aan het 
lokaal om het dansje te leren en daarna 
trekken we richting Moerbeke. Rond 
17u30 zijn we terug.



+20
Verantwoordelijke 
Catharina Herman 
0474.97.22.87

Aan het einde van het oude gekomen, reeds van het nieuwe aan het 
dromen. Wensen wij jullie veel liefde en geluk 12 maanden aan een 
stuk! Zo klinken wij samen op het nieuwe jaar en dat zullen we doen op 
de nieuwjaarsreceptie van de jeugdraad! 
 
Hopelijk tot dan! 
Jullie kapoenen, 
Céline, Thomas, Quinten en Catharina 
 

Vrijdag 1 februari: Klinken op het nieuwe jaar! 

KOKEN MET FIEN
Plantaardige chocomousse

 
2. Verkruimel enkele oreo's tot een fijne 
crumble. 
3. Hak een takje munt in het potje 
4. Je kan de potjes versieren door ze een 
label te geven met de naam van het 
plantje dat in je potje zit.

1. Vul een klein 
glazen potje 3/4 met 
kant-en-klare 
chocomousse.


