BladZonderBodem

Maart - April

In februari zijn we met wel 87 leden en leiding gaan schaatsen
in de Kristallijn te Gent! Wat een succes!
In maart en april is het tijd voor andere leuke KLJ-activiteiten
en hopelijk al wat meer zon!

Voorwoord
Dag KLJ’ers
Het is weer bijna lente, het vriezen van de winter zijn we al voorbij. Dus
is het tijd voor een paasei. De bloemetjes krijgen terug kleur en de
diertjes worden wakker.
De voorbije maanden hebben we het nieuwe jaar alvast goed ingezet
door feest te vieren op allerlei recepties voor nieuwjaar. We hebben
ook het koude noorden opgezocht om een mooie pirouette te maken
op het ijs (sommigen onder ons deden dat liever op de poep dan op de
schaatsen). En we hebben ook onze toverstaf boven gehaald om de
wereld van Harry Potter aan iedereen te tonen.
En alsof dat alles is, nee nee ons nieuw lokaal begint deze maanden
op iets meer te lijken dan een grote betonblok. De binnenmuren
worden gemetseld door onze fantastische vrijwilligers en het begint
stilaan tijd te worden om de ramen erin te steken.
Maar niet gevreesd: onze creativiteit is nog niet op! We hebben nog
een heel pak leuke activiteiten voor jullie in petto.
Kortom, we gaan nog geweldige maanden tegemoet!
Groetjes,
Sarah

Mopjes met....
de Robinnn
YAAAYYYY maart en april, beste maanden van het
jaar!!! (Want ik ben jarig en ik verwacht een
cadeautje van jullie allemaal op 22/03). Maar het
worden ook weer zotte activiteiten. Hopelijk zijn jullie
ook van de partij, mijn goeie mopjes zijn er alvast!

Er lopen twee cementzakken over straat, zegt de ene tegen de andere:
"Hé, het gaat regenen!" Zegt de andere: "Geeft niets! Daar word je hard
van."
Twee pizza's zitten in de oven.
De ene zegt: “Amai, het is hier warm.”
Zegt de andere: “Wauw! een sprekende pizza.”
Waarom kan een boom niet voetballen? Omdat hij geschorst is!
Tim vraagt aan zijn papa hoe hij het verschil kan zien tussen links en
rechts. Papa zegt: “Dat is heel gemakkelijk. Links is waar je duim rechts
staat en rechts is waar je duim links staat!”
Pro tip om zelf mopjes te maken: Laat een scheetje en zeg dan
tegen de anderen: “He, ruik ik nu popcorn?”

De KLJ Bouwfabriek zoemt van bedrijvigheid
(voor en achter de schermen)
Bedankt voor de helpende handen!!!
Hier een korte update van onze werkzaamheden. Die zijn uiteraard ook te volgen op de KLJ
Moerbeke bouwt. De wintermaanden zijn voor de meesten onder ons rustig geweest. Het is nog
even wachten op de ramen en deuren (die mogelijks de week van 4 maart worden geplaatst) om er
terug stevig in te vliegen.
Toch zijn er enkele moedige teams die zich niks aangetrokken hebben van de winterkoude.
De metsers-ploeg heeft de afgelopen zaterdagen knap werk gemaakt van het sanitair blok. Heel
precies en mooi afgewerkt. Dank alvast aan de moedige metsers en metserdienders die weer en
wind hebben getrotseerd! Vermoedelijk zal tegen 2 maart het metselwerk achter de rug zijn.
Wat meer achter de schermen werd er werk gemaakt van een duurzame oplossing voor het
afvalwater en een ecologische oplossing voor het hemelwater. Het regenwater komt in een
regenwaterput zodat we het kunnen gebruiken voor b.v. de toiletten. Het eventuele teveel aan water
komt in met infiltratiebekken zodat het in de bodem kan sijpelen.
De houtploeg deed grondige prijsvergelijkingen en zorgt dat alle materiaal voor binnen- en
buitenschrijnwerk binnenkort ook beschikbaar is voor verdere werken.

Ook de keukenploeg is al op verkenning uitgetrokken bij verschillende leveranciers op zoek naar een
degelijke keuken met alle basisvoorzieningen voor de KLJ-ers en andere occasionele gebruikers.
Last but not least. Onze cateringploeg voorziet de harde werkers wekelijks van lekkere boterhammen,
verse soep, chocomelk, koekjes en soms zelfgebakken cake. Een mens zou voor minder een dagje
komen helpen ��! Dank ook voor deze lieve zorgen.
Nu de lente stilletjes de kop opsteekt (toch op het moment dat we deze tekst schrijven) beginnen de
handen van vele mensen te kriebelen. Van zodra we met zekerheid de timing voor ramen en deuren
vernemen zullen we de planning voor de rest van het voorjaar uitwerken en verwittigen we iedereen die
zich kandidaat gesteld heeft om mee te helpen. Sta je nog niet op de lijst? Geen nood, geef een seintje
aan Kris Aper, Arno Dieleman of Geert Vervaet.

Bedankt voor de centjes!!!
Zoals je al weet hebben we onze spaarreserves die het gevolg zijn van onze vele acties en
evenementen, giften van bedrijven en sympathisanten, vrijwilligers van de KLJ-Bouwfabriek, logistieke
steun van bedrijven en zelfstandigen, subsidietoezeggingen van de Jeugdraad, Europa, Vlaanderen en
de provincie Oost-Vlaanderen. Daarnaast hebben we een 8-tal sympathisanten bereid gevonden om
ons een renteloze lening te verstrekken die we zullen kunnen terugbetalen via de jaarlijkse subsidie
vanuit de jeugdraad.
Aan iedereen veel dank voor de steun!

Bedankt voor de bloemen!!!
Na een succesvolle Kerstmarkt is het tijd voor de volgende actie. Op zaterdag 27 april organiseren we
onze jaarlijkse Azalea verkoop (zie ook bestelfolder die uw dierbare schatjes mee naar huis gebracht
hebben). We zoeken uiteraard veel enthousiaste kopers maar ook nog enkele helpende handen (lees:
chauffeurs) voor het vervoer van de KLJ’ers en bloemen. De leden komen tegen 10u samen bij
Kirsten Tollenaere thuis (tegenover het KLJ-lokaal). Met de chauffeurs spreken we iets vroeger af
voor de stratenverdeling zodat we tijdig kunnen vertrekken. 's Middags voorzien we iets lekkers om het
wat gezellig te houden.
Kan je enkele uren vrijhouden om chauffeur te zijn en wat plaats in de wagen voor leden en
bloemen, dan ben je zeker welkom! Geef je een seintje of je zou willen/kunnen meerijden of ken je
personen die graag chauffeur zouden willen zijn?
Heb je interesse? Contacteer Anneleen Persoon: 0473 68 07 11 of
Kirsten Tollenaere: 0485 63 46 15
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Zondag 3 maart: Moerbeke-City
Jong-KLJ’ers zijn jullie klaar om Moerbeke te gaan verkennen? Bereid
jullie maar al voor op een mega super leuk spel. En begin maar al wat
te oefenen met kaartlezen zodat we niet verkeerd lopen ;). We starten
om 13u30 aan het lokaal en de activiteit eindigt om 16u30.
Vergeet jouw sjaaltje niet en 50 cent voor een drankje.
Groetjes de buurtleiding Maren, Iene, Laure-Anne,
Sam, Joachim en Aurélie

Zondag 17 maart: Volg het kompas
Liefste leden,
Volg het kompas?? De leiding heeft iets speciaal in elkaar gestoken
waarbij het kompas zeker van pas komt. Het is belangrijk dat jullie
kleren/schoenen aandoen die vuil mogen worden. En waterdichte
schoenen zijn aangeraden. We starten met de activiteit aan het
lokaal om 13u30 en eindigt om 16u30. Vergeet jullie sjaaltje niet en
50 cent voor een drankje.

Zondag 31 maart: Gewestactiviteit
Joepie! Weer op stap met de vriendjes van het gewest! Kom zeker
mee naar de gewestactiviteit om de kleuren van onze KLJ te
verdedigen tegen de andere KLJ'ers. We verwachten jullie om 13u15
op het lokaal en we zijn terug om 17u15. Vergeet jouw sjaaltje niet
en €0.50 voor een drankje. Ouders die willen rijden zijn super
welkom! Hopelijk tot dan!

Zondag 14 april: Het gouden paasei
Liefste leden
Deze middag gaan wij allerlei spelletjes spelen.
En we hebben gehoord dat we iets gaan doen met een
paasei. Zijn jullie ook al zo nieuwsgierig? Kom dan zeker
om 13u30 naar het lokaal en de activiteit eindigt om
16u30. Ah ja! Vergeet jullie sjaaltje niet en 50 cent voor
een drankje.

Zaterdag 27 april: Bloempotjesverkoop
Deze zaterdag verkopen wij bloemen in heel Moerbeke om nog
extra centjes in te zamelen voor ons lokaal.
Komen jullie ook helpen om al die bloemen te verkopen?
Dan verwachten we jullie om 10u bij Seppe thuis (Dorpvaart 97,
Moerbeke) om met z'n allen bloemetjes te verkopen. Er wordt voor
iedereen een middagmaal voorzien. Jullie kunnen terug naar
huis gaan om 15u. Ouders die mee willen helpen zijn ook steeds
welkom! Ps.: vergeet jullie sjaaltje niet!
Groetjes en hopelijk tot dan!
Maren, Laure-Anne, Iene, Aurélie, Joachim en Sam.

TUGRO

Verantwoordelijke:
Femke Cerpentier
0479.59.50.59

Zondag 3 maart: KLJ zoekt nieuwe Sergio
Zondag 3 maart is het zover: jullie mogen je beste
kookskills bovenhalen want we zoeken de nieuwe
Sergio Herman. We verwachten je om 13u30 op
het lokaal en om 16u30 zijn we terug klaar.
Vergeet jouw sjaaltje en €0.50 voor een drankje
niet!

Zondag 17 maart: De grote commerce +
vriendjesdag!
Vandaag worden we de beste kopers en verkopers van het land. We
starten namelijk een hele nieuwe, geheime handel. Pak zeker al je
vriendjes mee van jouw klas, club, familie,.. want het is vriendjesdag!!
We verwachten jullie om 13u30 op het lokaal en om 16u30 mogen
jullie weer huiswaarts keren.
Vergeet jouw €0.50 niet voor een drankje.
Tot dan!

Zondag 31 maart: Gewestactiviteit
Over deze activiteit kunnen we nog weinig prijsgeven want we hebben
ze zelf niet in handen. Het enige wat we kunnen zeggen is dat je
zondag 31 maart om 13u15 op het lokaal verwacht wordt en we terug
op het lokaal zullen zijn om 17u15. Vergeet jouw sjaaltje niet en
€0.50 voor een drankje! Ouders die willen rijden zijn meer dan
welkom. Be there or be nen onnozeleir!!!

Zondag 14 april: Burn the city
Zondag 14 april spelen we het coolste dorpsspel in het
coolste dorp dat er bestaat, Moerbeke!! Daarom
verwachten we jullie allemaal om 13u30 op het lokaal en
jullie kunnen terug huiswaarts keren om 16u30. Vergeet
jouw sjaaltje en €0.50 voor een drankje niet!

Zaterdag 27 april: Bloempotjesverkoop
Zaterdag 27 april vragen we al jullie hulp om samen bloemetjes te
verkopen. Het geld dat we hiermee verdienen gaat rechtstreeks naar
de bouw van het nieuwe lokaal en naar keitoffe activiteiten. We
verwachten jullie om 10u bij Seppe thuis (Dorpvaart 97, Moerbeke)
en jullie kunnen rond 15u terug huiswaarts keren. Voor alle helpers
voorzien wij een lekker middagmaal.
Ouders die willen helpen zijn ook steeds welkom!
Hopelijk tot dan!
Groetjes,
Femke, Fien, Matthias, Tim en Robin
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Verantwoordelijke:
Seppe
Seppe Herssens
Herssens
0491.23.54.26
0491.23.54.26

Zondag 3 maart: Break a leg
De ambulances zijn reeds gereserveerd want reken er maar niet op
dat je zonder iets te breken huiswaarts keert... Vandaag is het tijd voor
RUIGE SPELEN!! Vergeet jullie sjaaltje niet en €0.50 voor een
drankje. We spreken af om 13:30 aan het lokaal, jullie ouders mogen
jullie komen halen om 16:30 aan het spoed van AZ Nikolaas.
(Mopje het gaat best wel meevallen ;) )

Zondag 17 maart: Geradeaus!
Herr Zeppe und Kompans verwachten jullie om 13:30 op het
hoofdkwartier van onze KLJ. Stevige Schuhe sind aangeraden,
alsook vooraf genoeg Kartoffeln eten! Zoals steeds best je sjaaltje en
eventueel €0.50 om einmal zu trinken meebrengen.

Zondag 31 maart: Gewestactiviteit
Het is alweer van het schaatsen geleden dat we onze vriendjes van
het gewest hebben gezien. Daarom gaan we met alle leeftijdsgroepen
op verplaatsing naar Belsele! We spreken iets vroeger op het lokaal
af; om 13:15 en LET OP: we zijn pas terug op het lokaal om 17:15!
Vergeet jouw sjaaltje niet en eventueel €0.50 voor een drankje.
xoxo
De leiding

Zaterdag 13 april: Doen, Durven of Grave
Oojoojee wa peisde hame keer na Hent? Hoe plan weetwel! We doen
het vandaag eens anders en gaan een hele dag op schok in Gent. De
leiding verwacht jullie aan het station van Lokeren om 9:45. Als je
meegaat, stuur dan een berichtje naar 1 van jullie leid(st)ers of naar
lucas.dieleman@gmail.com voor 5 april. We vragen €5 voor de trein en
voor avondeten. Gelieve een lunchpakket te voorzien! Onze trein is
terug in Lokeren om 19:33.
Hopelijk tot dan, het belooft vree wijs te worden!

Zaterdag 27 april: Bloempotjesverkoop
Zoals jullie al gemerkt hebben zijn we al een heel eind opgeschoten met
de bouw van het nieuwe lokaal. Financieel zijn we er nog niet helemaal
en daarom doen we ook dit jaar een bloemetjesverkoop!
We verwachten jullie om 10u bij Seppe thuis (Dorpvaart 97,
Moerbeke). Er wordt een lekker middagmaal voor jullie voorzien en
rond 15u kunnen jullie terug huiswaarts keren. Ouders die graag ook
meehelpen zijn natuurlijk ook van harte welkom!
Groetjes, jullie coole leiding!
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Verantwoordelijke:
Simon Vervaet
0498.23.87.00

Zaterdag 9 maart: Gewestcantus
Dit jaar gaat de 3e editie van de gewest cantus al weer door, dit jaar in
het thema “Vive La Belgique”. Haal dus jullie beste nationalistische kleren
maar onder het stof vandaan en kom gezellig mee zingen en eentje
drinken.
De kostprijs zou €10 bedragen voor een hele avond ALL-IN. Het gaat
door in het lokaal van Sinaai en we zouden met de fiets gaan. Verdere
info zal nog meegedeeld worden.

Vrijdag 15 maart: Heren en Dames activiteit
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 8 maart 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. De oplossing: kom om 20u naar het lokaal voor een
supercoole girlsnight!!! Dikke kussen aan Hannah, Tina en Kimberly xxx.

Vrijdag 29 - zondag 31 maart: Plusweekend
Dit jaar gaan we als oude meten en peten gaan kaarten op
verplaatsing. We spreken af vrijdagavond om 19u om op
weekend te gaan tot zondagmiddag, we zouden tegen 12u
zondagmiddag terug zijn. De belangrijke info zal nog volgen
via een officiële professionele uitnodiging.
Tot dan!

Vrijdag 19 april: Parochie-activiteit
Door omstandigheden zal onze How Much Is The Fish
TD niet meer doorgaan. Omdat we elkaar anders te
lang moeten missen zal er een vervangactiviteit
doorgaan. Wat precies weten wij bij het versturen van
deze BZB zelf nog niet, maar via Facebook of
Whatsapp (voor de Facebook-loze mensen) krijgen
jullie de juiste info.

Zaterdag 27 april: Bloempotjesverkoop
Vandaag zullen we nog eens aan heel Moerbeke de mooiste bloemen
van de wereld gaan verkopen, Jawel Azalea’s. We verwachten jullie
allemaal om 10u bij Seppe thuis (Dorpvaart 97, Moerbeke)
om met z'n allen bloempjes te gaan verkopen.
Rond 15u zijn we normaal gezien en klaar en 's middags
kunnen jullie een lekker middagmaal verwachten.
Vergeet jullie KLJ-sjaaltje niet! Tot dan!
Groetjes,
Antje, Ward, Simon en Sies

Verantwoordelijke:
Catharina Herman
0474.97.22.87
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Zaterdag 2 maart: Het verdronken land van
Saeftinghe
Jammer maar helaas is door de getijden onze activiteit in het water
gevallen.. oohhnn :( Maar geen nood!! De leiding doet er alles aan om
jullie toch nog en leuke avond te bezorgen! Bij deze kunnen wij jullie al
meegeven dat de activiteit in de avond zal doorgaan.
Hoe, wat, waar en hoelaat zullen we jullie nog laten weten via
Facebook en Whatsapp.
Verdronken groetjes
Thomas, Quinten, Céline & Catharina

KOKEN MET FIEN: Teckelhondjes
Ingrediënten

Marsepein
Chocopasta
Twixrepen
Chocoladebolletjes

Bereidingswijze

Rol kleine bolletjes van het
marsepein voor de pootjes. Maak
een ovaal voor het hoofdje, en maak
een ovaal voor de oren en druk deze
plat. Maak een klein bolletje en rol
deze tussen je vingers uit tot een
staartje.
Plak alles met chocopasta aan de
Twix reep.
Plak vervolgens de eetbare oogjes
met chocopasta op het hoofdje van
marsepein.
Plak vervolgens een
chocoladebolletje met de chocopasta
vast aan de marsepein als neusje.

IN DE SPOTLIGHT

Joachim Baes

Verjaardag: 12 november
Functie binnen KLJ Moerbeke: leiding Jong-KLJ, werkgroep
fuiven
Hobby’s: KLJ en ultimate frisbee
Wie is je idool? Ik heb geen idool.
Favoriete KLJ-moment: kamp
Wat wil je later worden? Dat weet ik nog niet goed, maar ik hoop
toch op een job met techniek en genoeg afwisseling.
Lievelingsfilm? Ik heb niet echt een lievelingsfilm maar als ik dan
toch moet kiezen, kies ik voor 22 Jump Street. Omdat het een
combinatie van actie en komedie heeft.
Lievelingsboek? Deadline
Mooiste plekje van jouw gemeente? Ons lokaal

Laure-Anne Kerckhaert

Verjaardag: 17 oktober
Functie binnen KLJ Moerbeke: Leiding Jong-KLJ, werkgroep
carnaval en sportfeesten.
Hobby’s: Voltige en KLJ
Wie is je idool? Tyler Joseph en Josh Dun
Favoriete KLJ-moment: Alle sportfeesten en kampen :).
Wat wil je later worden? Dokter
Waar droom je van? Het zonneke dat elke dag zou schijnen :).
Wie aanbid je? Niemand
Lievelingsfilm? The Lion King
Lievelingsboek? Het grote misschien
Mooiste plekje van jouw gemeente? Onze tuin waarin de
honden aan het spelen zijn.
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