BladZonderBodem

september-oktober

De start van een nieuw werkjaar, dat wil zeggen: veel nieuwe vriendjes, een
nieuwe leidingsgroep, je eerste activiteit op de KLJ of in een nieuwe groep,...
Allemaal dingen om naar uit te kijken!
Lees snel verder in onze BZB, om alles te weten te komen van jouw
leidingsgroep en de geplande activiteiten!

Voorwoord
Liefste leden en ouders,
Wat een prachtige zomer hebben wij achter de rug?! Als eerste het -16 kamp
in Beverlo waar we massaal aanwezig waren. Om specifiek te zijn, waren we
met 79 (b)engeltjes op pad. Tijdens dit kamp hebben we met z’n allen kunnen genieten
van talloze activiteiten en dat met de stralende zon op onze gezichtjes. Ook de plus 16
leden hebben er geweldige kampervaringen bij. Dikke chapeau voor de leiding die
hiervoor hebben gezorgd!
We hebben ook een spetterende sportfeestzomer achter de rug. Deze zomer stonden we
elke zondag om 7u met kleine oogjes elkaar op te wachten om er samen een
onvergetelijke dag van te maken. We hebben het de andere KLJ’s van Oost-Vlaanderen
zeker en vast niet gemakkelijk gemaakt. Het was altijd leuk om iedere middag zoveel
supporters aan de zijlijn te zien, dat zorgt voor een enorm leuk gevoel! Wat een mooie en
sterke groep zijn wij toch! Proficiat met de mooie resultaten die we hebben behaald!
Deze zomer heeft ook de werkgroep 'KLJ Moerbeke bouwt!' niet stilgezeten. Zoals u
overduidelijk kan zien hebben wij een prachtig nieuw lokaal, waar wij dit jaar veel geniet
van zullen hebben. Woorden kunnen niet beschrijven hoe dankbaar we alle ouders en
leden zijn, die hier hun steentje hebben bijgedragen!
Zaterdag 28/09 sluiten we de zomer af en gaan we van start met het nieuwe werkjaar. De
start wordt direct gevierd met een heel leuk spel overdag en in de avond kunnen we
samen met onze ouders ons buikje vullen met heerlijke spaghetti. Ook onze jaarplanning
is gemaakt en ik kan jullie verzekeren dat er veel leuks op de planning staat! Onze
agenda zit boordenvol met leuke activiteiten en prachtige evenementen.
Wij kijken er alvast naar uit!
Hopelijk jullie ook??
Liefs jullie bestuur

Hoofdleiding
Femke Cerpentier

cerpentierfemke@gmail.com
0479.59.50.59

baesmatthias@hotmail.com
0472.37.23.50

Matthias Baes

Bestuur

Bestuursvoorstelling
Hieronder ziet u het voltallige 19-koppige bestuur van
KLJ Moerbeke-Waas. Zij zullen zich dit jaar eindeloos
engageren om de werking van onze KLJ in goede banen
te leiden. Met hun inzet en enthousiasme kan het niet
anders dan een fantastisch jaar worden!
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STOF TOT LACHEN

met Christophe

Joepie! Een nieuw werkjaar, dat betekent: nieuwe,
grappige of soms flauwe mopjes!
Vanaf nu zorgt Christophe voor jouw lachbuien!

Twee pizza's zaten in de oven. Zegt de ene
tegen de andere: "Amai dat is hier warm!"
- Waarop de andere zegt: "Waaaah een
sprekende pizza!"
Twee apen zaten samen in bad. Zegt de ene
tegen de andere: "OE OE OE OE!"
- Waarop de andere aap zegt: "Dan moet je
er een beetje koud water bij doen hé!"
Heb je ooit al eens een walvis gegeten?
- Heel lekker, maar veel!
Het is wit en staat in de hoek?
- Een gestrafte frigo!

Wat is Eddy Wally als hij in de zee zwemt?
- Eddy Kwally.
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De laatste loodjes!

We zijn nu bijna een jaar bezig met de bouw van het nieuw lokaal. Bijna kunnen we de
eindmeet zien. De laatste maanden is alweer veel werk gebeurd. Niet alles is even
zichtbaar, zoals leidingen onder de grond voor gas, elektriciteit, water en de afvoer van
regenwater en afvalwater. Alles is ondertussen geplaatst, gekeurd én aangesloten.
Binnen is een weldoordacht elektriciteitssysteem geïnstalleerd waarbij alle lichten
uitschakelen als het lokaal wordt verlaten. Ook aan de veiligheid is gedacht:
rookmelders, brandalarm, het is allemaal voorzien.
De meer zichtbare werken van de voorbije maanden zijn het schilderen van muren en
binnendeuren, de plaatsing van ventilatiebuizen en radiatoren. Ook het sanitair vordert
goed. De tegels op de muren van de douches, de douches zelf en de toiletten zijn al
aanwezig. De keuken is betegeld, de toestellen geleverd en eerstdaags geïnstalleerd.
De tijdelijke bescherming van de traphal is vervangen door een stevige trapleuning en
balustrade. Ook aan het bordes, dat aan de achterzijde van het lokaal komt, wordt
ijverig gewerkt.
Na ons Eetfestijn en Forest Fever is het aan de KLJ-ers om te verhuizen in de
Herfstvakantie. Er wordt elke zaterdag en dikwijls in de week gewerkt om die timing te
halen. Een groot applaus voor alle werkers!!
Toch kunnen we nog niet afronden. Er wacht ons nog de afbraak van het oude lokaal,
de opbouw van het materiaalhok en de aanleg van de buitenruimte. Maar voor we
samen het einde van de werken vieren moeten we eerst samen werken. Je kent ze
wel: de laatste loodjes… Dus een warme oproep – ja, alweer! – aan iedereen. Je hoeft
geen handige Harry te zijn, er is voor iedereen wel een klusje dat past.
Tijd of maar een beetje tijd? Geef een seintje aan arnodieleman@hotmail.com (0486
67 70 56), kris.aper@telenet.be (0495 54 85 14) of geert.vervaet@sdworx.com (0479 97
20 82).
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Aurélie Herman
0470.36.04.64

Zondag 13 oktober: Back to basics
Dag KLJ'ers!
Zijn jullie klaar om allerlei spelletjes te ontdekken?
Deze middag spelen we de allernieuwste spelletjes,
maar ook de echte klassiekers!
We spreken af om 13u30 aan het 't Venneken (lokaal) de activiteit
eindigt om 16u30. Vergeet jullie sjaaltje en eventueel 50 cent voor
een drankje niet.

Zondag 27 oktober: Griezelen met Jong-KLJ
Jong-KLJ, zijn jullie klaar om samen met ons te komen griezelen?
Wie weet maken we wel zelf onze eigen toverdrank! En spelen we
griezelspelletjes. Meer kunnen we nog niet vertellen, dat is nog geheim,
maar het wordt wel een mega, toffe, griezelactiviteit. Vergeet
zeker jullie sjaaltje niet en 50 cent voor een drankje.
We spreken af om 13u30 aan 't Venneken (lokaal) en
jullie mogen huiswaarts keren om 16u30.
Griezelige groetjes,
Tim, Lander, Robin & Aurélie

Verantwoordelijke
Maren Van Hoecke
0474.32.75.09

TUGRO

Zondag 13 oktober: Recht door het veld
Kaart lezen is niet nodig want jullie krijgen
maar één opdracht: WANDEL
RECHTDOOR. Waterdichte schoenen en
kleren die vuil mogen worden zijn
aangeraden. We verwachten jullie om 13u30
aan het lokaal en jullie kunnen huiswaarts
keren om 16u30. Vergeet je KLJ-sjaaltje en
0,50 euro niet!

Zondag 27 oktober: Griezelige, grimmige…
HALLOWEEN activiteit
Spoken, heksen, vampieren… Wees niet te
bang, maar ook wij gaan de Halloween-sfeer
opsnuiven op de KLJ! Kom tegen 13u30 naar
het spookhuis ’t Venneken met je KLJ
sjaaltje en 0,50 euro voor een drankje.
Jullie mogen het spookhuis verlaten om
16u30.

+13

Verantwoordelijke
Iene De Meyst
0473.62.43.55

Zondag 13 oktober: De gouwe ouwe
Dag beste +13'ers,
Na een spetterende zomer vliegen we het nieuwe jaar weer in met de goeie
gouwe ouwe. Kijk jij er ook naar uit de echte KLJ'er weer uit te hangen? Kom
dan zeker deze zondagmiddag om 13u30 naar 't Venneken! Vergeet niet je
KLJ-sjaaltje en eventueel 50 cent voor een drankje. Tot zondag!

Zondag 27 oktober: Est nie scheef, tes dan recht
Deze zondag beloven we jullie veel plezier, vuile schoenen en een activiteit
waarbij wij eens van het standaard padje durven afwijken! Ook benieuwd naar
wat wij voor jullie in petto hebben? Voel je dan zeker geroepen om deze
zondag (13u30) ons te komen vergezellen. Vergeet natuurlijk niet je KLJsjaaltje, kleren die tegen een stootje kunnen en eventueel 50 cent voor
een drankje mee te brengen!
Tot zondag!
Veel liefs van jullie leiding "met een hoekje af"
Matthias, Sies, Iene, Minne en Laure-Anne

+16

Verantwoordelijke
Simon Vervaet
0498.23.87.00

Vrijdag 4 oktober: Startdag!
Het is weer zover! Het +16-jaar gaat weer van start met de eerste 'mag het iets
meer zijn-activiteit'. Zo kunnen we het werkjaar van plezier,
lachen en sportiviteit weer inzetten! De leiding verwacht jullie
met veel ongeduld om 20u aan het lokaal.
Groetjes van jullie splinternieuwe leiding:
Christophe, Lucas & Simon

Zaterdag 19 oktober: FOREST FEVER
Jaja Forest Fever komt er weer aan! De leiding heeft weer topactiviteiten
voorzien. Pintjes tappen, cola’s ingieten, drankkaarten aftekenen,
bonnetjes verkopen en aan de vestaire staan, het zijn maar enkele
voorbeelden van wat er allemaal mogelijk is.
Wanneer je verwacht wordt om het bestuursteam te komen versterken voor
Forest Fever, wordt nog gecommuniceerd via Facebook.
Hopelijk tot dan!
Groetjes,
Forest

+20

Verantwoordelijke
Sies Aper
0479.59.42.33

Huh? Geen activiteit?
Zoals jullie zien is er voor september en oktober - de twee drukste maanden in
KLJ-land - geen activiteit gepland. Geen paniek! We gaan van start vanaf 2
november.
Meer informatie vind je in onze volgende BZB.
Groetjes,
Catharina, Céline, Sies & Quinten

IN THE SPOTLIGHT
Lander Herssens

Verjaardag: 28 november
Functie binnen KLJ Moerbeke: Leiding van Tugro en
vendelverantwoordelijke.
Hobby’s: KLJ en voetbal.
Wie is je idool? Ik heb niet echt een idool, mijn papa is wel
mijn grote voorbeeld.
Favoriete KLJ-moment: De sportfeesten en het kamp.
Wat wil je later worden? Werknemer bij Herssens Tollenaere
Waar droom je van? Genezen van kanker.
Lievelingsfilm? White House Down
Lievelingsboek? Ik lees niet zo veel.
Mooiste plekje van jouw gemeente? Ons KLJ-lokaal als het
volledig klaar zal zijn!

Wat ik jullie nog wil vertellen...
Zoals jullie hierboven al gelezen hebben start Lander Herssens dit
jaar als leiding van de Tugro. Momenteel vecht onze Lander tegen
longkanker, maar wij duimen samen voor een spoedig herstel! We
kijken alvast uit naar zijn komst binnen de leiding van KLJ Moerbeke!
Ik ben Lander en op het einde van de zomervakantie heb ik heel slecht nieuws gekregen.
De dokter zei dat ik kanker heb, kiemcelkanker op de longen. Hierdoor zal ik helaas de
eerste maanden niet aanwezig zijn op de activiteiten. Vanaf dat ik groen licht krijg van
de dokters zal ik met heel veel plezier terug klaar staan om op zondagnamiddag jullie
kind(eren) te plezieren!
Tot snel!

Lander

FOTOPAGINA

