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Mei - Juni

In maart ging de plus 16 op weekend! Ze genoten van de zon
op kei coole scooters! Op naar nog twee maanden met zonnige
activiteiten en veel plezier!

Voorwoord
Beste KLJ’ers
De zomer komt nog maar eens met rasse schreden dichterbij! Het is
langzaam tijd voor de laatste activiteiten van dit werkjaar. Ondertussen
halen we nog snel even een A-attestje of een tien op twintig en daarna
kunnen we alweer uitkijken naar een fantastische vakantie!
Voor we ons helemaal op de zomer focussen, mag er ook eens
teruggeblikt worden op de voorbije periode. Zoals jullie op de
voorpagina al zagen zijn we met de +16 op weekend geweest naar
onze noorderburen in Heinkenszand. Daar zijn we met behulp van
scooters bijna tot in het mythische Zoutelande geraakt. Met twee op de
scooter en hop, weg waren we! Lekker joh.
Daarnaast wordt het ook stilaan weer tijd om onze loop- en dansbenen,
vendel-, wimpel- en touwtrekarmen vanonder het stof te halen, want
ook dit jaar is er weer een hele serie sportfeesten waar we al onze
talenten kunnen tonen. Dat we talent hebben in onze rangen is
overduidelijk. Onze verschillende korpsen zijn al druk in de weer om
hun reeksen op punt te stellen. De weelde was nog nooit zo groot! Eind
juni vliegen we er weer volop in met de start van onze oefeningen.
Tenslotte zijn we ook bezig met een project waar al enorm veel tijd en
energie is ingestoken en waarvan we nu meer dan ooit het resultaat
kunnen zien: de bouw van ons nieuwe lokaal. De laatste weken krijgt
deze meer en meer vorm. Fantastisch dat de motivatie zo groot is.
Bedankt aan alle helpers, jullie realiseren iets heel moois.
De allerliefste groeten,
De leiding en het bestuur

Mopjes met....
de Robinnn
Nog 2 maand en het schooljaar zit er weeral op, maar
niet de KLJ! Er volgen nog zotte activiteiten, maar als
kers op de taart zijn er nog het kamp en de sportfeesten!
Laat je niet tegenhouden en kom zeker eens een kijkje
nemen! Maar natuurlijk eerst nog een paar goeie
moppen!!

Jantje komt thuis van school en vertelt met trots: "Ik heb vandaag mijn
eerste Engelse les gehad. Nu kan ik ook 'dankjewel' zeggen in het Engels."
Zijn moeder antwoordt: "Dat is goed, want tot nu toe kon je dat nog niet
eens in het Nederlands!"
Waarom gaat een dom blondje op haar tuinslag staan?
Om plat water te hebben.
"Kris, kun jij een voorbeeld geven van het spreekwoord 'eerlijk duurt het
langst'?" vraagt de juf. "Als ik mijn sommen overschrijf van Erik, dan
duur het kort. Maar als ik ze eerlijk zelf maak, dan duurt dat lang."
Een dienstmeisje laat op haar eerste werkdag een antieke Chinese vaas
vallen. Roept de heer des huizes: "Wat doe je nu toch, dat was een vaas
van 1610!". Zegt het meisje: "Oh gelukkig, ik dacht dat het een nieuwe
was".

Zijn we half weg??
Dat is een vraag die we ons recent, genietend van een smoske en lekkere soep op de bouwwerf, al
eens gesteld hebben. Immers, begin november 2018 zijn we gestart met de werken. Vandaag, 6
maand verder, zijn we al even in de weer met de binnenafwerking. We schatten, misschien een
beetje overmoedig, in dat we momenteel halfweg zijn. Als deze uitspraak klopt zal KLJ Moerbeke het
nieuwe werkjaar 2019-2020 starten in het nieuwe lokaal. Nem, dat is durven hee. Wij geloven er in
ieder geval in dat het mogelijk is. Jij ook?

FIER als een gieter
We zijn al heel fier over hetgeen er tot vandaag gerealiseerd is. Niet alleen trots op het gebouw,
maar vooral trots op alle geëngageerde medewerkers die meehelpen aan de realisatie van dit unieke
project. We kunnen het niet genoeg doen en daarom doen we het nu nog een keer. Dus hier komt ie:
Eeuwig respect en dank aan alle helpers.

Hoe ver staan we nu?
We proberen (met het risico iets te vergeten) je een actueel zicht te geven op de status van de
werken.
Volgende zaken kunnen we al volledig afvinken (en dat doen we ooh zo graag): voorbereidende
grondwerken, ruwbouw lokaal, plat dak, ramen en buitendeuren (oef wind- en waterdicht),
binnenmuren metsen, bouwen en afwerken skeletwanden…
Momenteel wordt er volop gewerkt op verschillende fronten gelijktijdig. Volgende werven zijn al even
bezig en zullen nog verder aangepakt worden de volgende weken: verven staalstructuur en
binnenmuren, elektriciteit en verlichting verder afwerken, evenals sanitair, verwarming en ventilatie,
installatie regenwaterpijpen, riolering en gasleiding (tot aan de Dorpvaart)… Wat minder zichtbaar
zijn een aantal mensen ook in de weer met het construeren van de trapleuning en het bordes.
Voor volgende opdrachten loopt de voorbereiding achter de schermen ook reeds: de inrichting van
de keuken (we zijn al in de fase van offertes opvragen), binneninrichting lokalen en aankoop
meubilair, afbraak oude lokaal en bouwen bergruimte, aanleg speelterrein, …
Op de achtergrond is er ook een hele ploeg helpers in de weer voor het verzorgen van de catering.
De lustige bouwers worden iedere week verwend op lekkere boterhammen of smoskes, verse soep
en koekjes en cake. Je zou bijna vergeten dat er nog gewerkt moet worden. Dikke merci aan de
cateringsploeg!

GEZOCHT: helpende handen!
Op dit eigenste moment hebben verschillende mensen reeds heel veel gewerkt in het lokaal. Zoals ik
eerder zei, zijn we nu halfweg. Nog minimaal eenzelfde hoeveelheid effort scheidt ons van de finale
oplevering van het nieuwe KLJ Lokaal. De komende weken zal er iedere zaterdag gewerkt worden
aan het lokaal. Ben je nog niet aangesloten bij onze KLJ Bouwfabriek en wil je toch eens afkomen
voor wat te helpen? Geef een seintje aan Arno: arnodieleman@hotmail.com (0486 67 70 56), Kris:
kris.aper@telenet.be (0495 54 85 14) of Geert: geert.vervaet@sdworx.com (0479 97 20 82).

Moet er nog geld zijn?
Ondertussen blijven we ook nog heel naarstig centjes verzamelen. Niettegenstaande de
bouwwerken zijn gestart, zijn nog niet alle financiële middelen binnen. In de toekomst zullen we nog
een aantal jaar enkele (renteloze) leningen moeten afbetalen. Om dit te doen zijn we recent nog
actief geweest bij Sporting Lokeren, waren acht helpers te gast achter de toog van de Wolvenloop
en hielpen tal van KLJ-ers, ouders en sympathisanten bij de bloemenverkoop. Ook aan deze helpers
dikke dankuwel! Hou jullie alvast klaar voor de Lokerse Feesten 2019. De organisatie liet ons alvast
weten dat (en ik citeer letterlijk) “… de Lokerse Feesten zonder jullie zou ondertussen al niet meer
hetzelfde zijn”. Meer moet dat niet zijn hé.
Hopelijk zien we elkaar weer op één van volgende bouwdagen of events. Tot dan!
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Belangrijk! Vrijdag 10 mei: inschrijfavond
Vrijdag 10 mei is het inschrijfavond voor het kamp! Je krijgt er alle info en
kan nog even napraten met een drankje. De avond start om 20u en het
einde is voorzien tegen 22u. Kan je er niet bij zijn? Op de activiteit van 12
mei kan je je nog steeds inschrijven voor het -16 kamp.

Zondag 12 mei: Zet de bloemetjes buiten
Beste Jong KLJ'ers
Zet de bloemetjes maar al buiten want dit beloofd een fleurige middag
te worden! Zondag 12 mei om 13h30 begint de spetterende activiteit!
Vergeet zeker jullie KLJ-sjaaltje niet en 50 cent voor een drankje. Om
16h30 mogen jullie terug huiswaarts keren.
Veel liefs jullie leiding
Sam, Joachim, Aurélie, Iene, Maren, Laure-Anne

Zondag 26 mei: Draag je steentje bij
Zijn jullie klaar voor nog een steengoede activiteit? Het wordt sowieso
een heel leuk spel, maar wat we gaan doen dat zie je nog wel. Kom
dus zeker deze zondag om 13h30 naar het lokaal! Vergeet ook jullie
KlJ-sjaaltje niet en 50 cent voor een drankje.
Tot dan!

Vrijdag 14 juni: Zwemmen!
De laatste activiteit van ons werkjaar.... Maar geen getreur! Na deze
activiteit gaan we met z'n allen op kamp én staat de mooie sportzomer
weer op ons te wachten. Maar genoeg daarover, op vrijdag 14 juni
gaan we dus samen gaan zwemmen! We spreken af om 18u30 aan
de markt van Moerbeke. Tegen 22u zijn we daar terug. Vergeet geen
7 euro voor de inkom van het zwembad. Ouders die willen voeren
en/of halen zijn meer dan welkom!

TUGRO

Verantwoordelijke:
Femke Cerpentier
0479.59.50.59
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Belangrijk! Vrijdag 10 mei: inschrijfavond
Vrijdag 10 mei is het inschrijfavond voor het kamp! Je krijgt er alle info en
kan nog even napraten met een drankje. De avond start om 20u en het
einde is voorzien tegen 22u. Kan je er niet bij zijn? Op de activiteit van 12
mei kan je je nog steeds inschrijven voor het -16 kamp.

Zondag 12 mei: Recht van het padje
Zoals je vast wel door hebt wordt deze activiteit vuiler dan vuil.
Rechtendoortocht is weer één van die activiteiten die je zeker niet
mag missen. Het dragen van schoenen en kleren die tegen een
stootje kunnen is zeker niet overbodig. We verwachten jullie om
13u30 aan het lokaal en tegen 16u30 wordt het tijd
om weer huiswaards te keren. Vergeet jouw sjaaltje
en 50 cent voor een drankje niet!

Zondag 26 mei: GEWOON GAAN!
Dag Tugro's,
Hebben jullie weer zin in een mega toffe activiteit? Jullie mega toffe
leiding alleszins wel. Wat we precies gaan doen, zullen jullie dan wel
zien. We hebben slechts één boodschap voor jullie: "Gewoon gaan!".
De activiteit zal doorgaan van 13u30 tot 16u30 aan het lokaal.
Vergeet geen 50 cent voor een drankje. Tot dan!

Vrijdag 14 juni: Zwemmen!
De laatste activiteit van ons werkjaar.... Maar geen getreur! Na deze
activiteit gaan we met z'n allen op kamp én staat de mooie sportzomer
weer op ons te wachten. Maar genoeg daarover, op vrijdag 14 juni
gaan we dus samen gaan zwemmen! We spreken af om 18u30 aan
de markt van Moerbeke. Tegen 22u zijn we daar terug. Vergeet
geen 7 euro voor de inkom van het zwembad. Ouders die willen
voeren en/of halen zijn meer dan welkom!

Oefeningen sportfeestzomer
De zomer komt eraan! Joepie! Dat wil zeggen dat we weer beginnen
met oefenen voor de sportfeestzomer. We starten op dinsdag 18 juni
om 19u30 aan het lokaal. Vanaf dan is er steeds oefening op
dinsdag- en donderdagavond om 19u30.
Eerst wordt er gedanst tot 20u30, daarna is er wimpel- en
vendeloefingen tot 21u30.
Mee oefenen kan vanaf de Tugro-groep, vendelen mag vanaf 12 jaar.
Wimpel of vendel je niet? Dan vragen we jou om naar huis te gaan om
20u30 zodat we voldoende ruimte hebben om te oefenen.
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Belangrijk! Vrijdag 10 mei: inschrijfavond
Vrijdag 10 mei is het inschrijfavond voor het kamp! Je
krijgt er alle info en kan nog even napraten met een
drankje. De avond start om 20u en het einde is voorzien
tegen 22u. Kan je er niet bij zijn? Op de activiteit van 12
mei kan je je nog steeds inschrijven voor het -16 kamp.

Zondag 12 mei: Vaderdagactiviteit
Zoals alle stoere vaders wagen we ons aan supercoole spelen op de
pleinen van KLJ Moerbeke. Kom om 13u30 naar ons lokaal om samen
nog eens oldschool te ravotten. Doe kleren aan die vuil mogen
worden, want het kan er wel eens heftig aan toe gaan! Om 16u30 is de
activiteit gedaan. Vergeet geen 50 cent om tussendoor onze dorst te
lessen!
Toedels!
Seppe, Sarah, Lucas, Catharina en Eline

Zondag 26 mei: Kikker in de broek
Na onze supervette daguitstap in Gent hebben we de smaak goed te
pakken. We vertrekken nog eens samen op pad met de fiets. Het
enige wat jullie echt moeten weten is dat je om 13u30 aan het lokaal
met de fiets moet staan. Zorg dat je kleren aan hebt die tegen een
stootje kunnen!
Tegen 16u30 zijn we terug aan het lokaal en kunnen jullie weer
huiswaarts keren. Vergeet je sjaaltje niet en 50 cent voor een drankje.

Vrijdag 14 juni: ZWEMMEN!
De laatste activiteit van ons werkjaar.... Maar geen getreur! Na deze
activiteit gaan we met z'n allen op kamp én staat de mooie sportzomer
weer op ons te wachten. Maar genoeg daarover, op vrijdag 14 juni
gaan we dus samen gaan zwemmen!
We spreken af om 18u30 aan de markt van Moerbeke.
Tegen 22u zijn we daar terug. Vergeet geen 7 euro
voor de inkom van het zwembad. Ouders die willen
voeren en/of halen zijn meer dan welkom!

Oefeningen sportfeestzomer
De zomer komt eraan! Joepie! Dat wil zeggen dat we weer beginnen
met oefenen voor de sportfeestzomer. We starten op dinsdag 18 juni
om 19u30 aan het lokaal. Vanaf dan is er steeds oefening op
dinsdag- en donderdagavond om 19u30.
Eerst wordt er gedanst tot 20u30, daarna is er wimpel- en
vendeloefening tot 21u30.
Mee oefenen kan vanaf de Tugro-groep, vendelen mag vanaf 12 jaar.
Wimpel of vendel je niet? Dan vragen we jou om naar huis te gaan om
20u30 zodat we voldoende ruimte hebben om te oefenen.

+16

Verantwoordelijke:
Simon Vervaet
0498.23.87.00

Belangrijk! Oefendagen gewest + sportfeestoefeningen
De zomer komt eraan! Op dinsdag 7 mei is het oefendag paren- en kringdans met het
gewest! We spreken af om 19u aan het lokaal en rijden dan samen naar Sint-Gillis. De
oefendag voor het wimpelen en vendelen is op donderdag 9 mei in Sint-Gillis. We
spreken opnieuw af om 19u aan het lokaal.
Op vrijdag 24 mei starten we met de oefeningen aan het lokaal! We spreken af om 20u
aan het lokaal. De volgende +16-oefeningen zijn gepland op 31 mei en 7 mei. Vanaf 18
juni starten de oefeningen met iedereen op dinsdag en donderdag steeds om 19u30.

Woensdag 1 mei: Gewestvoetbal

Trek jullie sportieve kledij maar al aan want we gaan voetballen tegen de klj’s van ons
gewest. Jullie worden allemaal om 12u15 op het lokaal verwacht! Iedereen kan
meespelen (zelfs Simon) en supporteren maar let wel op, we zijn geen supporters van
Anderlecht dus laten we ons Bengaals vuur thuis. Tot dan!

Vrijdag 3 mei: Voorzomerfeest
Jaja, slechts 2 dagen na onze sportieve prestatie gaan we de andere tour op! Het
voorzomerfeest is dit jaar in Sinaai en de inkom kost 3 euro. Neem zeker ook jullie
sjaaltje mee, zo krijg je een gratis drankje! Over uur van vertrek en al dan niet met de fiets
gaan zullen we nog verdere info meedelen via de Facebook!

Zaterdag 18 mei: KLJ, da's durven!
Joepie! We gaan nog eens een spelletje spelen met de scouts! Omdat voetbal vaak al
voldoende aandacht krijgt spelen we eens een andere balsport proberen:
VOLLEYBALLEN! Jullie worden verwacht om 18u in de sporthal van Moerbeke zodat we
die scoutsers eens kunnen inmaken met een potje volleybal. Even duidelijk maken dat KLJ
pas durven is. Rond 21u is het einde voorzien, maar natuurlijk kunnen we dan ook nog iets
gaan drinken om onze overwinning te vieren! Tot dan!!!

Vrijdag 14 juni: Zwemmen!
De laatste activiteit van ons werkjaar.... Maar geen getreur! Na deze activiteit gaan we met
z'n allen op kamp én staat de mooie sportzomer weer op ons te wachten. Maar genoeg
daarover, op vrijdag 14 juni gaan we dus samen gaan zwemmen!
We spreken af om 18u30 aan de markt van Moerbeke. Tegen 22u zijn we daar terug.
Vergeet geen 7 euro voor de inkom van het zwembad.
Ouders die willen voeren en/of halen zijn meer dan welkom!

+20

Verantwoordelijke:
Catharina Herman
0474.97.22.87

Zaterdag 11 mei: Raften!
Plus twintigers, 11 mei is het zover! De volgende activiteit! Whoehoee!!
Hou deze zaterdag zeker vrij want we zullen een hele dag gezellig
samen zijn. De kostprijs van deze activiteit is 49 euro. Dit is met
wetsuit inbegrepen. Heb je er zelf één, breng deze dan zeker mee (dan
krijg je 5 euro terug).
Wat nemen we zelf mee?
Zwemkledij
T-shirt/thermische kledij
Handdoek (er zijn douches & kleedkamers
aanwezig)
DICHTE schoenen (sportschoenen of
waterschoenen die goed vastzitten)
Lunchpakket
Koek en drank

Zaterdag 8 juni: BBQ
Om het jaar vol leuke activiteiten af te sluiten, organiseert de leiding een
BBQ op zaterdag 8 juni. Of het enkel bij een BBQ blijft is een verrassing!
Het exacte uur gaat nog worden meegedeeld via facebook en WhatsApp.
Aanwezig zijn/ delen is LIEF
XOXO de leiding

KOKEN MET FIEN: Nicecream

Ingrediënten

3 bananen
Water
Cacaopoeder
Blauwe bessen
Vers fruit

Bereidingswijze

Begin met 3 bananen in stukjes te snijden.
Laat deze stukjes een paar uur in de vriezer tot ze hard zijn.
Doe de bananenstukjes beetje bij beetje in de blender en voeg water toe
zodat het een gladde massa wordt.
De creatievelingen kunnen hier nog cacaopoeder of blauwe bessen bij
doen voor wat extra smaak.
Serveer dit met wat vers fruit.

IN DE SPOTLIGHT

Fien Herssens

Verjaardag: 7 mei
Functie binnen KLJ Moerbeke: Leiding van Tugro en
wimpelverantwoordelijke
Hobby’s: KLJ en koken
Wie is je idool? Ik heb niet echt een idool.
Favoriete KLJ-moment: De kampen en sportfeesten
Wat wil je later worden? Graag zou ik kok worden in mijn
eigen restaurant of de eigenaar van een B&B.
Lievelingsfilm? Robin Hood
Lievelingsboek? De Schilder van Nora Roberts
Mooiste plekje van jouw gemeente? Het KLJ-lokaal
natuurlijk!

Sarah Vervaet

Verjaardag: 23 augustus
Functie binnen KLJ Moerbeke: Leiding +13, werkgroep
Forest Fever en lid
Hobby’s: KLJ natuurlijk en paardrijden
Wie is je idool? In het KLJ plaatje is dit toch wel mijn zus!
Favoriete KLJ-moment: Eerste dropping
Wat wil je later worden? Oud maar voor de rest geen
idee
Waar droom je van? Een fantastisch jaar in Frankrijk
Lievelingsfilm? Alle Barbie films!
Lievelingsboek? Waar het licht is van Jennifer Niven
Mooiste plekje van jouw gemeente? Mijn tuin

FOTOPAGINA

