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Juli - Augustus

Joepie!! Het kamp staat nu echt voor de deur!
Terug veel zon, plezier, lachen, waterpret en natuurlijk ook
omringd zijn door je beste vrienden!

Voorwoord
Aller-allerliefste leden, mama's en papa's,
Woehoew de vakantie is (bijna) begonnen! Hopelijk zijn jullie grote toetsen en
examens allemaal vlot verlopen want we gaan een fantastische zomer
tegemoet! Kamp en de sportfeesten: twee maanden vol plezier, twee
maanden vol KLJ! Een week lang moeten jullie als ouders jullie kinderen
missen, maar wees niet ongerust: jullie kinderen zullen de tijd van hun leven
hebben! Daar zal onze leiding wel voor zorgen! Jouw kinderen zullen jullie niet
vergeten want ze kunnen altijd een briefje of een postkaartje sturen.
Wij hopen op stralend weer op de dag van vertrek, zo kan ons kamp al niet
meer stuk! Maak je valies tijdig klaar en vergeet je zorgen maar!! Op naar een
zorgeloos kamp! Wat jullie ook zeker niet mogen vergeten, is jullie
verkleedkoffer boven te halen voor een geweldige flower power outfit!
Verder zijn er natuurlijk ook de sportfeesten! Op 21 juli, onze Nationale
feestdag, hebben we het eerste sportfeest. De wekelijkse
sportfeestoefeningen zijn alvast opnieuw van start gegaan. Jullie krijgen weer
prachtige dans-, wimpel-, en vendelreeksen aangeleerd, dus haal jullie beste
dansbenen maar boven en warm ook jullie armspieren maar voldoende op. Zo
kunnen we op de sportfeesten weer het beste van onszelf geven! Weet jij nog
niet goed wat zo’n sportfeest allemaal inhoudt? Lees dan zeker verder, we
hebben speciaal voor jou een “Sportfeest-dagboek” gemaakt met alles wat jij
moet weten over de sportfeesten!
YES YES YES, wij zijn er klaar voor en we kijken er al naar uit! Laat de
zomer maar komen!
Heel veel zonnige groetjes!
Catharina

Mopjes met....
de Robinnn
Huplaaa!! Trek je dansschoenen maar aan want de
sportfeesten gaan van start! Niets beter dan op een
zondagochtend om 7 uur op het lokaal staan! Gelukkig is
het allemaal vree plezant en bovendien moeten we onze
eer hoog houden. Dan toch nog een paar goeie grapjes
om de zomer te beginnen!

Waarom kon Einstein geen muur bouwen?
- Hij had maar ein stein.
Adam en Eva wandelen doorheen het paradijs.
Plots vraagt Eva: ''Adam, hou je nog van mij?'.
Waarop Adam antwoordt: 'Ja natuurlijk, van wie anders?'.
Sytse wandelt met zijn hond Goofje. Op een gegeven moment loopt hij
naast een mevrouw. 'Kunnen jullie ergens anders gaan lopen, ik voel
een vlo', moppert de vrouw. 'Kom Goofje, laten we gaan, want deze
mevrouw heeft vlooien', zegt Sytse.
Hoe bak je een sprekend brood?
- Met voicemeel.

Bouwverlof Neen Bouw-verlof JA ?!
Neen, deze verwarrende titel is niet het gevolg van een steen of stelling op het hoofd. Het is een
beetje een omschrijving van hoe de komende twee maand er in en rond het nieuwe KLJ lokaal zullen
uitzien. Echt bouwverlof zullen we niet inlassen. Immers, als we het lokaal willen klaar hebben tegen
het begin van het nieuwe KLJ werkjaar zullen we deze zomer alle registers moeten open trekken.
Wat we dus wel bedoelen is bouw-verlof.
Ook al beseffen we dat we in herhaling vallen én deze oproep misschien niet meer het gewenste
effect heeft, lanceren we toch nog een warme oproep aan iedere KLJ-er (in vakantiestemming) en/of
KLJ-sympathisant om eens één dag van het jaarlijks verlof te komen helpen. We zitten met een
vaste kern helpers die beslist wel eens mag versterkt worden. Kwestie van samen de eindmeet te
halen. Bij interesse: geef een seintje aan arnodieleman@hotmail.com (0486 67 70 56), Kris Aper
kris.aper@telenet.be (0495 54 85 14) of geert.vervaet@sdworx.com (0479 97 20 82).
De komende zaterdagen zullen volgende klussen aangepakt worden: plaatsen van de gasleiding,
aansluiting riolering, plaatsen van de ventilatie, verdere afwerking sanitair en plaatsing verwarming,
aanleg parking, binnen schrijnwerk (binnendeuren en houtwand) en verven-verven-verven.
De noeste houtwerkers, sanitair- en electro-boys blijven uiteraard ook nog even aan de slag.

Lokerse Feesten editie 2019
KLJ Moerbeke zal deze zomer voor de 6de keer aanwezig zijn op de Lokerse Feesten voor het
verzorgen van het sanitair. Net als vorig jaar staan we in voor WC-blok 1, de toiletten van de biertent
en de toiletten voor Vip’s. De organisatoren zijn nog steeds enthousiast. Met de slogan ‘Lokerse
Feesten zou zonder jullie ondertussen al niet meer hetzelfde zijn 😉” kijken zij én wij terug uit naar
een volgende editie.
De opbrengst gaat integraal naar de bouw van ons nieuw KLJ lokaal. We behouden onze vaste stek
op het terrein en dat is wel leuk gezien we alle concerten tussendoor gewoon kunnen meemaken
(kalender zie website Lokerse Feesten 2019). Kortom, ambiance verzekerd.
We zijn momenteel bezig met de planning. Daarom doen we een oproep aan jullie allen om samen
met ons de handen uit de mouwen te steken. We zoeken per avond 4à5 personen. Spreek af met je
vrienden of sluit aan bij één van onze super-teams. Geef een seintje aan geert.vervaet@sdworx.com
of 0479 97 20 82. Wie eerst reageert geniet uiteraard de voorkeur van datum/data.
Hopelijk zien we elkaar weer op één van volgende bouwdagen of events. Tot dan!
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SPORTFEESTDAGBOEK
Aangezien nog niet iedereen zo vertrouwd is met de sportfeesten
kan je hier het verslag lezen van één van onze KLJ’ertjes die al
enkele sportfeesten meegemaakt heeft!
Zondagochtendvroeg, de wekker gaat af
en ik spring meteen uit mijn bed, want
vandaag is het opnieuw SPORTFEEST!
Een snelle hap, mijn mooie uniform aan
met daarboven mijn dikke KLJ-pull, want
het is nog frisjes buiten, en op naar het
Rode Kruis in Moerbeke! We worden daar
namelijk al vroeg verwacht, meestal
spreken we af om 7u aan het lokaal. Zo
kunnen we op tijd met onze sliert auto’s
richting het sportfeest vertrekken.

Ter plaatse aangekomen moeten we eerst
door de ingang, daar moet iedereen 1 euro
inkom betalen. De sfeer zit er al goed in,
iedereen heeft er zin in, zeker als we de
groene velden zien waar we ons straks
helemaal op mogen uitleven.
Eerst met z’n allen een plaatsje zoeken
rond het middenplein waar we onze
plastiek kunnen openleggen. Dit is de
verzamelplaats van KLJ Moerbeke voor de
hele dag.

De lidkaarten worden uitgedeeld en
iedereen mag om zijn stempel gaan naar
de microwagen. We worden namelijk
onderverdeeld in verschillende categorieën
per leeftijdsklasse voor de loopnummers
en het touwtrekken. De categorieën:
- Miniem 2006 of jonger
- Kadet 2004 of 2005
- Scholier 2002 of 2003
- Junior 2001 of ouder
Het is ondertussen al 8u, dus de ringen
kunnen geopend worden. Het sportfeest is
nu officieel van start gegaan! In de
voormiddag laat elke KLJ het beste van
zichzelf zien voor de jury, alle disciplines
komen dan aan bod. Vanaf de middag
beginnen de atletieknummers en worden
de winnaars van de verschillende
disciplines afgeroepen. Als we in de top
drie zitten krijgen we zelfs een beker!!!
De disciplines worden opgedeeld in 2
groepen: DLO (Dienst Lichamelijke
Opvoeding)
en
LVG
(Landelijke
Vendeliersgilde). Een overzichtje van alle
disciplines:

Wimpelen (LVG)
Bij het wimpelen gebruiken we een lichte
stok en een kleine vlag. Het is de
bedoeling dat we flexibel en ritmisch
bewegen op hedendaagse muziek.
Er zijn verschillende niveaus bij wimpelen;
Basiswimpelen en Keurwimpelen. Wij
nemen deel aan het Keurwimpelen en het
Basiswimpelen dat nog eens opgesplitst
wordt in de Basisreeks (eenvoudige
oefeningen), de Muziekreeks (sneller en
moeilijker) en de Vrije reeks (kies je zelf de
oefeningen).

Vendelen (LVG)
Vendelen gebeurt met een zwaardere stok
en een grote vlag. Ook bij het vendelen
wordt er een onderscheid gemaakt;
Gilden,
Hoofdgilden
en
Individueel
Vendelen. Onze vendeliers kunnen
deelnemen aan Hoofdgilden, Individueel
Vendelen en de Gilden. Zowel Brechts,
onder begeleiding van onze Tamboer
(trommelaar), als de Muziekreeks, op een
hedendaags liedje, worden gevendeld bij
ons. We hebben ook een Vrije Reeks (een
reeks die onze jongens op opgelegde
muziek zelf in elkaar hebben gestoken) en
Seppe, Sies, Lucas, Thijs, Christophe,
Arno & Quinten nemen deel aan het
Dubbel Brechts.

Dansen (DLO)
Bij het dansen zijn er 4 verschillende
reeksen: Kringdans, Parendans, Vrije
Ritmiek en Bondsreeks. Kringdans lijkt een
beetje op volksdans maar dan op een
hedendaags liedje en wordt uitgevoerd in
een kring. We nemen deel met de jongens
en meisjes apart. Dit jaar gaan onze
jongens en meisjes zich ook terug wagen
aan de Vrije Ritmiek. Ze moeten hiervoor
zelf een dansje in elkaar steken. Nieuw dit
jaar: de plus 16 doet mee aan de
Parendans! De Bondsreeks doen we dit
jaar niet mee.

Piramide (DLO)
Een discipline waar wij goed in zijn:
piramide bouwen! We bouwen met z’n
allen een zo mooi mogelijk piramide die
dan beoordeeld wordt op de stabiliteit,
originaliteit,… Een en al teamwork!

EVEN PRAKTISCH...

WAAR?
DATUM

WAAR

VERTREK

KLJ Merchtem & Opwijk
21 juli

28 juli

4 augustus
11 augustus

18 augustus

Paddebroeken 12
1785 Merchtem

KLJ Beveren
Heirbaan
9120 Melsele

KLJ Lochristi Hyfte
Veldstraat 73
9080 Lochristi

KLJ Hamme
Neerstraat 81b
9220 Hamme

KLJ Doorslaar
Doorslaarstraat 114-116
9160 Doorslaar

KLJ Reet
25 augustus
1 september

VERVOER?

Rumstsestraat 91
2840 Reet

KLJ Sinaai
Vleeshouwersstraat 4
9112 Sinaai-Waas

6u30 @ Rode Kruis
Moerbeke
6u @ Lokaal
Jureren: enkel +16
7u @ Rode Kruis
Moerbeke
7u @ Rode Kruis
Moerbeke
7u @ Rode Kruis
+13 en +16 met de fiets
6u @ Lokaal
Landjuweel: enkel +16
7u @ Rode Kruis
+13 en +16 met de fiets

Een warme oproep!

Om met zo’n grote groep tot op de sportfeesten te geraken deze zomer roepen we de
ouders op om ons zo veel mogelijk te helpen met het vervoer. Als alle mama’s en
papa’s eens een enthousiaste bende voert, geraken we er met gemak!

WAT?
Wat breng je best mee naar zo'n sportfeest?
Uniform en (sport)schoenen (zeker niet je allerwitste nieuwe schoenen!)
Een lunchpakket voor 's middags en eventueel een koek voor tussendoor
Voldoende drinken bij warm weer
Petje/hoed, zonnecreme en handdoek bij warm weer - regenjas bij slecht weer
Een beetje geld voor de inkom ( 1 euro ) en eventueel een drankje ter plaatse

UNIFORM?
Nog geen uniform? T-shirt gekrompen in de was?

ENKEL VOOR DE VENDELIERS
Vendeltekentje: €1,50
KLJ-logo: €1,50
Gordel: €9

NAAMTEKENEN
!! Vergeet niet alles te naamtekenen !!

NIEUW UNIFORM KOPEN?
Dit kan voor en na iedere oefening, vraag het gewoon eens aan de
leiding en dan helpen we je graag verder! Je kan dan ook eens passen
zodat je geen T-shirt hebt die 3 maten te klein is of een broek die van
je poep zakt!

UNIFORMVERANTWOORDELIJKEN
Maren Van Hoecke & Eline Dieleman

OEFENINGEN...
“Slingerpas? Wiekslag? Wadde!?” GEEN PROBLEEM!

OEFENDAGEN
Iedere DINSDAG en DONDERDAG in de vakantie is het oefening aan ons lokaal. Er zijn
echter enkele uitzonderingen, deze zijn hieronder te vinden! De algemene oefeningen
starten om 19u30 en duren tot 20u30, behalve voor onze wimpeliers en vendeliers. Op
deze oefeningen leren we de verschillende dansen aan en oefenen we hoe we onze
piramide perfect moeten presenteren. Ook worden de atletieknummers soms eens
geoefend en testen we af en toe eens onze spierballen met een touwtrekwedstrijdje.

Na de algemene oefening moet iedereen die niet vendelt of wimpelt naar huis en vanaf
20u30 begint de LVG-oefening. Dan worden de wimpel- en vendelreeksen aangeleerd.
Deze oefening eindigt rond 21u30. Na de LVG-oefening wordt verwacht dat -16
onmiddellijk naar huis gaat.

!! UITZONDERINGEN !!
4 juli en 9 juli: GEEN OEFENING want -16 is op kamp!
16 juli en 18 juli: GEEN OEFENING want +16 is op kamp!

VERANTWOORDELIJKEN
Dansen: Catharina, Maren, Robin en Eline
Piramide: Laure-Anne en Catharina
Vendelen: Lucas, Tim en Sam
Wimpelen: Femke en Fien

IN DE SPOTLIGHT

Sam Cerpentier

Verjaardag: 22 november
Functie binnen KLJ Moerbeke: Leiding van Jong-KLJ en
vendelverantwoordelijke
Hobby’s: KLJ, voetbal en mountainbiken
Wie is je idool? Vincent Kompany
Favoriete KLJ-moment: Sportfeesten
Wat wil je later worden? Landbouwer
Waar droom je van? Een mooie toekomst
Lievelingsfilm? X-men
Lievelingsboek? Ik ben geen boekenlezer
Mooiste plekje van jouw gemeente? Mijn ouders hun
boerderij

Robin De Bruyne

Verjaardag: 22 maart
Functie binnen KLJ Moerbeke: Leiding van Tugro,
dansverantwoordelijke, lid van werkgroep fuiven en
buitenlands kamp
Hobby’s: KLJ en Kazou
Wie is je idool? Ik heb geen idool
Favoriete KLJ-moment: Kamp en weekends
Wat wil je later worden? Architect, liefst zelfstandig maar
dat zie ik nog wel
Lievelingsfilm? The Shawshank Redemption
Lievelingsboek? De Engelenmaker
Mooiste plekje van jouw gemeente? 't Venneken

FOTOPAGINA

