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november-december

De startdag was een enorm succes. Maar liefst 85 kindjes beleefden
een supertoffe namiddag. Niet alleen de startdag was een succes,
maar ook ons eetfestijn en Forest Fever waren een schot in de roos!
KLJ Moerbeke-Waas is keigoed bezig en dat komt dankzij jullie!
Bedankt daarvoor! Nu wachten er opnieuw twee drukke maanden. Alle
info daarover vinden jullie in deze BZB. Veel leesplezier!

Voorwoord
Dag liefste KLJ’ers,
De eerste activiteiten zijn alweer achter de rug en daar is de tweede BZB al! Zoals
jullie al weten ben ik tijdelijk niet in het land, maar ik heb van horen zeggen dat de
startdag GE-WEL-DIG was! Om dan nog maar te zwijgen over die heerlijke
spaghetti achteraf. We mochten naast onze trouwe leden weer heel wat nieuwe
blije gezichtjes verwelkomen, het belooft weer een topjaar te worden! Ondertussen
zijn ook de +16 en de +20 gestart met hun zalige activiteiten. Wat ben ik jaloers op
jullie allemaal dat jullie al die leuke activiteiten hebben kunnen meemaken!
19 en 20 oktober was het weer zover: het grote feestweekend van onze KLJ! En ja
hoor, het was dit jaar weer een groot succes: we mochten maar liefst 370 mensen
ontvangen op ons eetfestijn om hun buikje rond te eten. Bedankt aan iedereen die
gekomen is! Ook Forest Fever was – zoals altijd – TOP! Dit jaar kwamen er weer
heel veel jongeren de beentjes losgooien. Het was een groot succes! En ik kan het
natuurlijk weten, want ik heb het voelen beven tot in Suriname!
Genoeg nu over de voorbije maanden, tijd voor wat komen zal! November en
december zitten weer propvol met topactiviteiten! En dan nog even een reminder:
begin allemaal maar heel braaf te zijn want SINTERKLAAS ligt op de loer… Dus
stop met die zussen of broers te pesten en wees lief tegen mama en papa, want
die goede ouwe Sint komt ook altijd alles te weten!
Ziezo, ik denk dat mijn plaats hier in het boekje op is. Dan wens ik jullie nog veel
plezier met deze BZB! Tot in december!!!
Groetjes,
Eline
PS.: stiekem mis ik jullie echt heeeeel hard.
PSS.: +13’ers: MAAK JULLIE KLAAR VOOR EEN KNALJAAR WANT IK BEN ER
HEEL BINNENKORT TERUG BIJ!

Mopjes met....
met de Robinnn
Hey daar, de zomer zit er weeral op en de herfst is al volop
bezig. Voorlopig zijn we nog gespaard gebleven voor het echte
Belgische weer maar hier zijn toch al wat droge mopjes om de
komende regenbuien te compenseren!

Waarom heeft een giraf een lange nek??
- Omdat zijn hoofd zover van zijn lichaam staat
Het is wit en als het uit een boom valt is je koelkast kapot. Wat is het?
- Je koelkast natuurlijk
Er was eens een jager en die vond een konijn…
Maar het konijn vond van niet!!
Hoe hang je twee kippen aan elkaar?
- Met kippenbouten
De juf: "Zeven en zeven, wat krijg je dan Mariëtte?"
Antwoord Mariette: "Heel fijn zand juf!"

En we zijn vertrokken ….
Heugelijk nieuws. De eerste week van November zullen de bouwwerken
starten. Eerst nog vrij onzichtbaar in de grond, maar de echte bouw zou rond
half november beginnen. Tegen eind van de maand zal je dus al een goed
zicht hebben op ons nieuwe KLJ Lokaal. Spannend !

KLJ Bouwfabriek opent de deuren

Dit maakt dat we snel werk moeten maken van de aftrap van onze KLJ
Bouwfabriek. Deze nieuwe planning maakt dat we begin december al aan de
slag zouden kunnen gaan met het leggen van diverse leidingen (elektriciteit,
afvoeren, …).
De binnen-afwerking van ons lokaal met eigen mensen is immers een zeer
belangrijk onderdeel in het succesvol afronden van ons project. Een aantal
mensen gaven reeds aan dat ze interesse hebben om hieraan mee te helpen.
Andere gaven aan dat ze wel interesse hebben, maar toch graag wat meer
informatie wensten. Om iedereen goed te informeren organiseren we op
donderdag 8 november om 20u een informatie-vergadering in de Parochiezaal
Crevestraat waarbij we het volledige bouwproject en de verschillende
onderdelen zullen toelichten en de voorlopige planning.
Kom gerust luisteren, zonder verplichtingen. Weet wel dat elke bijdrage het
verschil maakt, ook al kan je maar 1 dag komen helpen. Samen kunnen we
zoveel meer dan alleen!!
Kan je die avond niet langs komen maar heb je wel interesse om mee te
werken, geef gerust een seintje aan kris.aper@telenet.be,
arnodieleman@hotmail.com of geert.vervaet@sdworx.com;

Jippie Jee! Nieuwbouw KLJ lokaal krijgt steun als
plattelandsproject!
Mogelijks al gehoord, mogelijks al gelezen. Dankzij de erkenning als
plattelandsontwikkelingsproject zullen de provincie, het Vlaams Gewest en
Europa één derde van alle gefactureerde kosten van ons bouwproject op zich
nemen. Voorwaarde is wel dat we ons lokaal ook laten gebruiken door het hele
gemeenschapsleven van Moerbeke, maar hier staan we als parochiale
vereniging ook sterk achter. Deze steun is een enorme stap vooruit in de
realisatie en financiering van ons lokaal.
Dankzij onze spaarpot die we de afgelopen 5 jaar bij elkaar gewerkt hebben, de
schenking van KLJ Moerbeke, de subsidie van de jeugdraad (waar we een lening
voor zullen aangaan), de renteloze leningen die we bij een 10-tal particulieren
konden afsluiten, de kostenbesparing door het zelf instaan voor de binnenafwerking (Bouwfabriek) en de subsidie Plattelandsontwikkeling is ons
bouwbudget voorlopig rond en kunnen we zonder risico de bouwwerken
aanvatten. Uiteraard zullen we de komende jaren nog wel moeten werken voor
het verder afbetalen van onze leningen.

Hoe blijf ik op de hoogte?
We zullen jullie in de toekomst via onze verschillende kanalen op de hoogte
houden (BZB, mail, whatsapp, facebook). Volg de evolutie van de werken op
facebook: KLJ Moerbeke Bouwt. Uiteraard kan je ook gewoon iemand van de
leiding of de vzw aanspreken. Zij zijn ook goed op de hoogte van de
werkzaamheden.

Thomas
De Schepper

Laura Baele

Sam Cerpentier
Kobe Tollenaere

Gerben Van
Eetvelde
ACT. +16

KAMP -16: 4/07 t.e.m 11/07
KAMP +16: Nog mee te delen

Milan Poppe
Lander Herssens

Joachim Baes
Rhune Van Gasse

ACT. +16

ACT. TUGRO

rebmevon
STARTDAG
SPAGHETTIAVOND

Nona Maes

Delphine De Munck

ACT. TUGRO

ACT. J-KLJ,
TUGRO & +13

ACT. J-KLJ & +13

Menno Laenen

Alicia Buys

Kyano
Van Kerckvoorde

Lander Fruytier

Aron De Schepper

ACT. +16

Ward Dieleman
Simon Vervaet

ACT. +20

Tim Van Hecke

ACT. +13

rebmeced
ACT. +16

ACT. +13

Elien Van Eetvelde

ACT. J-KLJ & TUGRO

Heleen Peeters

ACT. J-KLJ & TUGRO

J-KLJ

Verantwoordelijke
Maren Van Hoecke
0474.32.75.09

Zondag 4 november: Loop de benen van
onder je lijf

Jong – KLJ warm jullie maar al op voor deze activiteit! Sport en spel
staan deze namiddag op het programma. We spreken af aan ’t
Venneken om 13u30 en het eindigt om 16u30. Breng zeker jullie
sjaaltje mee en eventueel €0.50 voor een drankje. Jullie getrainde
leiding staat alvast klaar en verwachten jullie graag op de activiteit!
Vele groetjes van jullie coaches Joachim en Sam, getrainde heldinnen
Laure-Anne, Iene, Maren en Aurélie

Zondag 18 november: Goed gemutst
Mutsen en handschoenen aan en rechtstreeks naar het lokaal gaan.
Buiten is het al lekker kou maar dit trekken wij ons niet aan, want JongKLJ gaat gaan met die banaan ! We spreken af aan ’t Venneken om
13u30 en het eindigt om 16u30. Breng zeker jullie sjaaltje mee, en
eventueel €0.50 voor een drankje.
Vele groetjes jullie lieve leiding
Iene, Maren, Joachim, Laure-Anne, Sam en Aurélie

Zondag 2 december: Wie zoet is krijgt lekkers
Zie ginds komt de stoomboot ........ Jullie zijn toch wel braaf geweest
hé? Sinterklaas en zwarte piet komen naar ’t Venneken. Begin maar
alvast te oefenen met liedjes zingen voor Sinterklaas en zwarte piet.
We spreken af om 13u30u en het eindigt om 16u30. Breng zeker jullie
sjaaltje mee en eventueel €0.50 voor een drankje.

Zondag 16 december 2018 : Koud hé
Brrr…….. tis hier toch wel kou hé. Maar geen probleem wij hebben een
mega toffe super grote activiteit voorbereid waar we het allemaal warm
van krijgen! Oefen alvast het lied 'Koud hé' van MNM presentatoren
Julie Van der Steen en Peter Van De Veire. We spreken af aan ’t
Venneken om 13u30 en het eindigt om 16u30. Breng zeker jullie
sjaaltje mee, en eventueel €0.50 voor een drankje.
# WATISHETKOUDMEGAKOUDKOUDHE
#JONG-KLJ#KLJMOERBEKE-WAAS

TUGRO

Verantwoordelijke
Femke Cerpentier
0479.59.50.59

Vrijdag en zaterdag2-3 november:
Slapen in het spookhuis
Jawel hoor, jullie lezen het goed, we gaan samen met jullie een nacht
doorbrengen in ons griezelige, grimmige KLJ-lokaal! We spreken af
om 19u aan het lokaal en de volgende dag kunnen jullie huiswaarts
keren om 10u. Vergeet zeker jullie slaapzak, kussen, matje,
knuffelbeer, zaklamp, iets kleins om te eten en films die je graag ziet
(niet verplicht!) niet. Tot dan!

Zondag 18 november: Quizzzzz

Haal jullie gezond verstand maar al boven, want wij gaan met jullie
quizzen!!! De activiteit start om 13u30 aan het ’t Venneken en eindigt
om 16u30. Nog een extra tip, kom met een lege blaas! Vergeet je KLJsjaaltje niet, maar deze keer zal 0,50 euro voor een drankje overbodig
zijn.

Zondag 2 december: Hoort wie klopt daar
kinderen-activiteit
Vergeet jullie schoen niet te zetten want vandaag krijgen we bezoek
van de Sint! Voor alle brave kindjes zal hij waarschijnlijk wat lekkers
mee hebben, maar zijn jullie wel braaf geweest??? Vanaf 13u30 zal de
Sint het jullie vertellen in ons KLJ-lokaal. Om 16u30 vertrekt de Sint en
kunnen jullie (hopelijk met wat lekkers) naar huis gaan. Pak ook 0,50
euro voor een drankje mee.

Zondag 16 december: Spring je warm

Brrrr, het is bijna winter, maar wij gaan ervoor zorgen dat jullie
allesbehalve koud hebben. We gaan een namiddag springen, spelen…
in Speeldorp Tropical, joepieeee!!! We doen een warme oproep aan
alle mama’s en papa’s om ons naar het speeldorp (Heirweg 137
Stekene) te brengen en ook weer terug naar het lokaal (om 16u25 aan
het Speeldorp vertrekken). We spreken af om 13u30 aan het lokaal en
zijn er weer terug om 16u30. Vergeet zeker je sjaaltje en 5 euro
(drank+inkom) niet!
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Verantwoordelijke
Seppe Herssens
0491.23.54.26

Zondag 4 november: Leden vs. leiding
Maak maar dat jullie stevig gegeten hebben want vandaag nemen
jullie het op tegen de leiding! Benieuwd naar meer? Zeker afkomen
dan! Vergeet geen sjaaltje en €0.50 voor een drankje.

Zondag 18 november: Sorry voor alles
Voor bijna alles, want niet voor deze onwijsvette activiteit die de leiding
voor jullie in elkaar heeft gestoken! Wees zeker op tijd zodat we niet
zonder jou vertrekken! Vergeet zoals steeds je sjaaltje en €0.50 voor
een drankje niet.

Zaterdag 1 december: Netflix & chill
Om die hardwerkende studenten even aan de examens te laten
ontsnappen, spreken we ditmaal op zaterdag(!) af om samen een
filmpje te kijken. Jullie zijn welkom om 19:30. Maak het jezelf
comfortabel een neem je slaapzak en kussen mee! We stoppen rond
22:30.

Vrijdag 14 december: Supersize me
Ben je al een masterchef? Kom het dan bewijzen! Ben je het nog niet?
Dan is dit je kans om er een te worden! Afspraak op het lokaal om
13:30, vergeet geen sjaaltje en €0.50 voor een drankje.
Groetjes,
Eline, Seppe, Catharina, Lucas & Sarah
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Verantwoordelijke
Simon Vervaet
0498.23.87.00

Vrijdag 9 november: Kroegentocht gewest
Jazeker jazeker, de befaamde kroegentocht met het gewest. Dit jaar is
onze bestemming Kortrijk. Aangezien we met de bus gaan en er ook
enkele consumpties ter plaatse genuttigd zullen worden, is het zeker
aangeraden om €20 mee te nemen. Verdere info zal worden
meegedeeld via Facebook / SMS. Tot dan!

Vrijdag 23 november: Heren en damesactiviteit
Beste heren, wanneer we vrijdag thuiskomen van school/werk hebben we
allemaal even graag een moment van rust. Na een hele week het gezeur van je
leerkracht/prof/baas/collega te moeten aanhoren, heb je dan ook totaal geen zin
meer om de meest onnozele roddels en praatjes van de dames op de activiteit te
horen. Op vrijdag 23 november bieden wij de oplossing: boysnight oftewel een
activiteit zonder de girls! We spreken af om 20u aan het lokaal.
De groeten thuis en tot in den draai!
Lieve dames, wanneer we vrijdag thuiskomen van school/werk hebben we
allemaal even graag een moment van rust. Na een hele week te moeten
luisteren naar je beste vriendin Hannah die het heeft uitgemaakt met haar
vriendje Tom, je zumbapartner Tina wiens hondje gestorven is en nu een
begrafenis organiseert of Kimberly die 2 dagen na de manicure haar nagel
gebroken heeft en dan maar op afspraak is bij de psycholoog, heb je ook totaal
geen zin meer om van de jongens op de activiteit te horen dat de bougie van hun
brommer kapot is, dat ze hun Makita zijn kwijtgeraakt en de rakkejak nog bij de
buren ligt of dat Gent wederom verloren heeft en het toch wel een bende
pottestampers zijn. Op vrijdag 23 november bieden wij de oplossing: girlsnight
oftewel een activiteit zonder de boys! We spreken af om 20u aan het lokaal.
Dikke kussen aan Hannah, Tina en Kimberly xxx.
PS. Als je nog niet precies weet of je nu bij de heren of bij de dames moet
aansluiten, contacteer dan plusleiding Simon Vervaet voor meer info.

Zaterdag 8 december: Klaasactiviteit
Ook dit jaar is Sinterklaas weer van de partij. Aangezien er examens
zijn voor sommigen of voor anderen de examens steeds dichterbij
komen, zullen we hier onze activiteit een beetje naar schikken. Veel is
hier voorlopig nog niet van gekend, maar meer info volgt nog via onze
Facebookgroep en via SMS.

Zondag 28 december: Aron zijn verjaardagsfeestje
aka Kerstetentje
Omdat sommigen van ons hier dan in de gevreesde blok zitten, en
studeren zeer veel energie vraagt, gaan we gewoon allemaal zoveel
eten als we kunnen. Toevallig is het ook Aron zijn verjaardag. HIEP
HIEP HOERA ARON!! Eindelijk 16.
Hier zal het uur, de locatie en de prijs later nog meegedeeld worden
via onze infokanalen, aangezien deze nu nog niet vastliggen. Hou dus
zeker onze Facebookpagina in de gaten.
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Verantwoordelijke
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0474.97.22.87

Vrijdag 21 december: Een dikke 10 voor sfeer en
gezelligheid
Omwille van het beroepsgeheim kunnen we nog geen details van deze
activiteit lossen. Wat we wel al kunnen zeggen is dat jullie op voorhand
niet te veel moeten eten.
Toedels!
Catharina, Céline, Thomas en Quinten

