
BladZonderBodem
januari-februari

Na vermoeiende examens en magische feestdagen, vliegen we het nieuwe
jaar weer in met spetterende activiteiten.

Ben jij benieuwd wat de KLJ in 2020 voor jou in petto heeft?
 

Neem dan snel een kijkje in de BZB! :)



Dag leden en ouders,
 
2019 was ons nogal een jaartje! De KLJ heeft niet stil gezeten. We hebben dit
jaar gebouwd, afgebroken en nog meer gebouwd. De kille blok beton die er in
januari 2019 stond is omgetoverd naar een prachtig jeugdlokaal. 
 
Ondanks al dat bouwen bleef ons grootste doel toch nog ons amuseren. En dat
hebben we ongelooflijk goed gedaan! Van quizzen tot rechtendoortocht en
meelopen in een carnavalsstoet, het kwam allemaal aan bod. En dan hebben
we het nog niet gehad over alle fijne sportfeesten en de oefeningen. Vieren,
bouwen, sporten, spelen, organiseren, verhuizen, afbreken, groeien, we hebben
in 2019 bewezen dat wij het allemaal kunnen! We hopen dat jullie er evenveel
van genoten hebben als wij. 
 
In 2020 hopen we deze positieve lijn door te trekken. We willen nog steeds
dezelfde jeugdbeweging zijn waar iedereen welkom is om zich eens goed uit te
leven. En wie weet in 2020 met nog meer leden!
Hoewel ons KLJ-jaar start in september, is het toch ook weer een stuk van de
cyclus die herbegint. We kunnen weer onze schaatsen naar bovenhalen en de
Plus16 kan zijn babbelskills bevorderen op een van de vele nieuwjaarsrecepties. 
 
Liefste KLJ'ers, er staan ons zo veel leuke momenten te wachten in het
komende jaar. Laten we er samen invliegen!
 
Veel liefs,
Jullie bestuur xxx

Voorwoord



Jukebox  tegen  kanker

Op 14 december stonden wij met de KLJ op de
kerstmarkt van Moerbeke. Dit jaar deden we een
actie voor het goede doel, een jukebox voor de
kinderoncologie van het UZA. Het was een heel

gezellige avond en met jullie steun en fantastische
plaatjes hebben we maar liefst 352,05 euro
ingezameld voor ons goede doel!!! We willen

iedereen bedanken die een vrije bijdrage heeft
geschonken!



STOF  TOT  LACHEN
met Christophe

Wat is groen en zeer kleverig? 
- kermit de stikker.

Wat is groen en dondert van een berg? 
- Een slawine.

Wat is het toppunt van nieuwsgierigheid? 
- Door het sleutelgat van een een
glazen deur kijken.

Onderwijzer: "Vandaag gaan we zinnen maken
met persoonlijke voornaamwoorden."
Bijvoorbeeld: je vader zegt: 'Ik ga uit!', wat
zegt je moeder dan? Leerling: "Jij blijft thuis!!!"

Een olifant en een muis liepen over een brug.
De hele brug dreunde onder de zware
stappen van de olifant. Zegt de muis: "Wat
kunnen wij toch lekker stampen hé!"



 Verwijder met  een aardappelmes het harde gedeelte van de witloofstronkjes. 
 Stoom de witloof of smelt een stukje boter en doe het met een beetje water in een
brede kookpot. Schik de stronkjes erin en zet het deksel op de pot.
 Gaar het witloof op een zacht vuurtje.
 Laat het witloof afkoelen en knijp het vocht eruit.
 Smelt poter in een pan op een zacht vuur.
 Bak de witloofstronkjes tot ze goudbruin zien en kruid met peper, zout, muskaanoot
en een snuifje suiker.
 Schep ze uit de pan, rol ze in dikke sneetjes gekookte ham en leg ze in een
ovenschaal.
 Smelt 30 g boter in een kookpot en voeg de bloem toe. Laat het mengsel al roerend
"opdrogen". Let erop dat het niet aanbakt.
 Zodra je een lekkere biscuitgeur ruikt, schenk je de melk in de pot. Blijf geduldig
doorroeren met een garde tot de saus bindt. Na voldoende lang roeren, bekom je
een gladde bechamelsaus. 
  Haal de pot van het vuur en meng de gemalen kaas door de saus. Kruid de saus
naar smaak met peper, zout en muskaatnoot. 
 Giet de kaassaus over de witloofstronkjes tot ze helemaal bedekt zijn. Strooi de
rest van de gemalen kaas over de ovenschotel.
Plaats het gerecht ongeveer tien minuten onder de hete grill tot er een goudgeel
korstje verschijnt.

 
 
Bereiding:
 
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

In de puree met 
Lander Fruytier 

- Op z'n Frans

Neenee, deze keer niet in de purree maar in de oven! Maar ik niet hé! Wel
rolletjes hesp met witloof in een bedje van kaassaus. Een echt typisch

wintergerecht! Hier het recept om het eens te proberen:

Ingrediënten:
� Grondwitloof 8 stronkjes
� 8 sneetjes gekookte ham
� Boter
� Muskaatnoten
� 1snuifje suiker
 

 
� Peper en zout
� 7 dl halfvolle melk
� 250 g gemalen
kaas
� 30 g boter
� 40 g bloem
 



De KLJ Bouwfabriek sluit niet tijdens de Eindejaarsperiode !!! 
 
De Afbraakfabriek
We zijn de voorbije maanden niet alleen “de bouwfabriek” maar ook “de afbraakbende”
geweest. De symbolische afbraakwerken waren al gebeurd tijdens de nu al legendarische
afbraakfeestjes van de oud-leiding en de huidige bestuursgroep. 
Maar voor het echte werk zijn we zorgvuldiger tewerk gegaan. Het leeghalen van het
lokaal en sorteren leverde vele transporten naar het containerpark op. Hoewel sommige
mensen hier bepaalde fantasieën bij hadden verliep het ‘strippen’ redelijk normaal: alle
elektrische leidingen, lichten, dakpannen, ramen, deuren, vensters, toiletten, … werden
vakkundig en veilig verwijderd tot op het laatste ook de toog. Pas daarna kwam het
kraanwerk. Hier hebben vele mensen hun hart eens kunnen ophalen 😉. De daken
werden er af gehaald als waren het graten van een vis. De muren kwamen met brokken
naar beneden. De sterkte en grootte van de fundering onder het oude lokaal was evenwel
nog een verrassing voor ons allemaal. Maar ook die is nu verdwenen om plaats te maken
voor de toekomst!
 
Uitstel is geen afstel
Een bouwwerk is altijd een avontuur, langs een onbekend pad. De start is gekend, het
einddoel ook. Maar hoe de weg daartussen loopt, dat kan je op voorhand wel uitstippelen,
maar net zoals bij gewone wegen durven er wel eens omleidingen te zijn. De bouw van
het nieuw KLJ-lokaal maakt daarop geen uitzondering. De bouwwerken verlopen heel
vlot, met dank aan de trouwe helpers!! Maar de afwerking binnen en buiten, de opslag
van materiaal én de inrichting waren onvoldoende ‘klaar’ tegen eind november. Vandaar
de keuze voor een andere datum. De officiële opening moet een feestelijk moment zijn.
We hebben er 5 jaar naartoe gewerkt en we willen met z’n allen fier zijn op ons werk. Op
1 februari 2020 gooien we onze deuren wijd open. Je hoort er nog wel van.
 



 
Laatste loodjes?!
 
Door het openingsfeest op 1 februari te houden zullen we u kunnen ontvangen in een
lokaal waarvan de binnen afwerking (zo goed als) klaar is. Daaraan is en wordt nog
hard gewerkt. De verluchting, de verwarming, het sanitair, de keuken … en we
vergeten nu wellicht nog een paar dingen. Aan de buitenkant zijn er ook veel
veranderingen merkbaar zoals het bordes en houten balustrade aan de achterzijde van
het lokaal. Ook het materiaalhok is ondertussen opgetrokken op de plaats waar het
oude lokaal stond. Eigenlijk is ‘materiaalhok’ een woord dat te klein is voor het mooie
bijgebouw dat volledig in hout is opgetrokken.
Hoewel het einde in zicht lijkt is er nog veel werk. Het materiaalhok moet nog
afgewerkt worden, het oud bijgebouw (achteraan het terrein) zal afgebroken worden, er
is nog een enorme berg op te ruimen en het terrein moet aangelegd worden. Veel werk
voor veel handen en die moeten zelfs niet echt handig zijn. Dus, kom gerust een paar
uur helpen op zaterdag. Zowat elke zaterdag wordt er gewerkt. Vele handen maken
licht werk!!
En na al dat werk zullen we op 1 februari samen feesten.
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J-KLJ

Zondag 19 januari: Wat hebben we vandaag geleerd?

Zondag 5 januari: Breek je brein!

Zondag 2 februari: Schaatsen

Verantwoordelijke
Aurélie Herman
0470.36.04.

Zondag 16 februari: Spelen in de jungle

Het is kookactiviteit! We zullen ons een dagje vertoeven in de keuken dus
haal jullie beste kookskills maar al naar boven. Tijd voor de handen uit de

mouwen te steken! Samen gaan we het lekkerste, mooiste en leukste,
gerecht maken. Zo kunnen jullie eens aan jullie ouders bewijzen dat jullie

wel degelijk kunnen koken. Breng een keukenschort mee en € 0,50 voor een
drankje! We spreken om 13u30 af aan het lokaal en om 16u30 mogen jullie

weer huiswaarts keren.

De jungle? Huuuh, welke jungle? Dat zal je zien als je komt! Je mag daar Tarzan
of Jane gaan uithangen. Het wordt vast en zeker tof! Doe vooral sportieve kledij
aan.  We spreken om 13u30 af aan het lokaal en vertrekken vanaf daar naar de
speeltuin (Heirweg 137 te Stekene). Vergeet zeker geen 5 euro als je mee wilt

gaan. Graag doen wij een warme oproep aan de ouders die ons kunnen
brengen/halen naar/van de speeltuin. Rond 16u30 zijn we terug aan het lokaal. 

Speelse groeten van jullie lieve leiding 

Ja ja, ook dit jaar trekken we met ons gewest naar de Kristallijn om de
schaatsbaan onveilig te maken. We spreken om 13u af aan de markt van

Moerbeke en zijn daar terug om 17u30. Neem zeker € 6, handschoenen en
je KLJ-sjaaltje mee! 

 
Inschrijven kan bij Lander Herssens voor 27 januari:

lander.herssens@gmail.com

Jong KLJ haal jullie speurneus maar boven, want er staat ons een groot
avontuur te wachten. Ben je ook benieuwd? Kom dan zeker om 13u30 naar

het lokaal! Om 16u30 mogen jullie huiswaarts keren. Vergeet zeker je
sjaaltje niet en € 0,50 cent. 

Vele groetjes jullie lieve leiding 
 

Tweede fotomoment stickerboek voor nieuwe leden!



Zondag 5 januari: Verrassingsactiviteit

Zondag 16 februari: Maten, makkers, KLJ!!

TUGRO Verantwoordelijke
Maren Van Hoecke

0474.32.75.09

Je kan vast al raden wat er op de planning staat. Zondag 19 januari trekken
we naar Moerbeke City voor een middag vol plezier! Jullie zijn allemaal

welkom om 13u30 aan het lokaal, vergeet geen 
 € 0,50 voor een drankje. Tegen 16u30 zijn we “uitgedeald” en kunnen jullie

huiswaarts keren.

Zondag 19 januari: Deal er op los

Zondag 2 februari: Schaatsen

Beste leden zoals jullie weten zijn verrassingen geen verrassing meer als je
deze al op voorhand weet 😉. Kom daarom 5 januari naar onze

verrassingsactiviteit en laat je verrassen! We spreken af om 13u30 aan het
lokaal en de drankjes kosten nog steeds € 0,50. Tot dan! 

Beste leden/makkers, op 16  februari is het weer tijd voor de
vriendenactiviteit. Jullie mogen dus allemaal jullie beste maten, makkers,
vrienden en vriendinnen meebrengen. We verwachten jullie tegen 13u30

aan het lokaal. Vergeet geen € 0,50 mee te nemen voor een drankje.
 

Tweede fotomoment stickerboek voor nieuwe leden!

Ja ja, ook dit jaar trekken we met ons gewest naar de Kristallijn om
de schaatsbaan onveilig te maken. We spreken om 13u af aan de

markt van Moerbeke en zijn daar terug om 17u30. Neem zeker € 6,
handschoenen en je KLJ-sjaaltje mee! 

 
Inschrijven kan bij Lander Herssens voor 27 januari:

lander.herssens@gmail.com



Zondag 19 januari: Ik-kan-niet-zonder-mijn-gsm-activiteit

Zondag 2 februari: Schaatsen

+13
Verantwoordelijke

Laure-Anne Kerckhaert
0476.77.55.24

Zondag 5 januari: Kookactiviteit 

Zondag 16 februari: Sport till you drop

Lieve vrienden, we zetten deze zondag het nieuwe jaar goed in! Hoe we dat
gaan doen? Met eten natuurlijk! Breng dus je beste Herman Van Dender en

Regula Ysewijn naar boven en kom jouw kookkunsten tonen. Jullie zijn
welkom om 13u30 aan het lokaal en kunnen om 16u30 met een volle maag

terug naar huis keren. Vergeet je KLJ-sjaaltje en € 0,50 voor een drankje
niet!

Dat de jeugd van tegenwoordig verslaaft is aan zijn smartphone weten we al langer. Om
jullie een plezier te doen heeft de leiding een spel gemaakt waarvoor je je gsm niet kunt

missen, perfect dus! We verwachten jullie om 13u30 aan het lokaal. Breng zeker je
opgeladen smartphone,  KLJ-sjaaltje en 50 cent voor een drankje mee!

Het enige dat de leiding jullie over deze activiteit kan vertellen is dat jullie
gaan zweten. Bereid je dus voor! We verwachten jullie om 13u30 aan het

lokaal en neem je KLJ-sjaaltje en € 0,50 voor een drankje mee!

Ja ja, ook dit jaar trekken we met ons gewest naar de
Kristallijn om de schaatsbaan onveilig te maken. We
spreken om 13u af aan de markt van Moerbeke en

zijn daar terug om 17u30. Neem zeker € 6,
handschoenen en je KLJ-sjaaltje mee! 

 
Inschrijven kan bij Lander Herssens voor 27

januari: lander.herssens@gmail.com

Tweede fotomoment stickerboek voor nieuwe leden!



Vrijdag 24 januari: Casino Casa Klj

Zaterdag 11 januari: Unk weer een jaar voorbij

Zondag 2 februari: Schaatsen

+16
Verantwoordelijke

Simon Vervaet
0498.23.87.00

’t Zijn weer drukke en stresserende tijden… Of het nu is omdat je aan je huis aan het
bouwen bent, je hele dagen naar de les of je werk moet, midden in de examens zit of je
pony, Frodo, een hond blijkt te zijn; we kunnen allemaal wel een beetje ontspanning en

afleiding gebruiken! Jullie liefste leiding verwacht jullie daarom om 20u op het lokaal.
Breng vuile schoenen en sportieve kleren mee en hou facebook in de gaten (voor de

facebooklozen; de leiding houdt jullie op de hoogte).

Geen geluk in ’t spel, is geluk in de liefde. Deze avond sturen we je dus naar huis óf als
winnaar óf met een lief, kan niet slecht zijn! Kom maar bewijzen wat jij in huis hebt en
vergeet niet: dress to impress (dat is natuurlijk volledig zelf in te vullen; ben je op zoek

naar een uit de kluiten gewassen boerenzoon, doe dan een overall aan ofzo). 
 

Wij zien jullie graag verschijnen om 20u aan ons teergeliefde lokaal, tot dan!

Ja ja, ook dit jaar trekken we met ons gewest naar de Kristallijn om
de schaatsbaan onveilig te maken. We spreken om 13u af aan de

markt van Moerbeke en zijn daar terug om 17u30. Neem zeker € 6,
handschoenen en je KLJ-sjaaltje mee! 

 
Inschrijven kan bij Lander Herssens voor 27

januari: Lander.herssens@gmail.com



Vrijdag 21 februari: Lekker met de meiden/ We dem boyz

Vrijdag 14 februari: Gewestdrink

Vrijdag 7 februari: Streekbierenavond

Ik wil nu niks overhypen maar dit wil je NIET missen. Er liggen al serieus wat maanden
serieus wat ideeën te rijpen in de breinen van menig +16-leider. Wij zien jullie die dag

bijzonder graag verschijnen op de plek en het uur die nog worden meegedeeld. Tot dan
broeders en zusters!

Het is alweer geleden van toen we vastzaten in de lift op de kroegentocht dat we de
vriendjes van het gewest nog eens hebben gezien. Tijd om daar verandering in te
brengen! Er is nog niet veel geweten, de leiding licht jullie verder in via facebook. 

Toastjes met zalm zijn er helaas niet, biertjes gelukkig wel! Er komt nog een bericht op
facebook voor wie een shiftje (of meerdere) wil meedraaien. Vergeet zeker niet jullie

profielfoto aan te passen en dan zien wij jullie gaarne in het Buurthuis op de Kruisstraat!



Vrijdag 3 januari: De kerstsfeer opsnuiven act.

Zaterdag 29 februari: FOOOOOOOOOOD #yolo act.

+20
Verantwoordelijke

Sies Aper
0479.59.42.33

Jullie lezen dat goed! Wij gaan profiteren van de kerstperiode.. omdat dit de gezelligste
tijd van het jaar is naar tschijnt. Wij gaan vrijdagavond 3 januari een kerstmarkt

bezoeken. Ja er staan 'een' want wij zullen later nog meedelen welke kerstmarkt we
precies gaan bezoeken. Niet omdat we dat persé geheim willen houden maar wel omdat
we nog niet weten welke we willen doen.. haha. Neem zeker wat zakgeld van de mama

en de papa mee zodat jullie terplekke wat kunnen drinken. Dit geheel vrijblijvend!
Hoelaat en waar we zullen afspreken gaan we zeker nog communiceren via whatsapp en

facebook.
Ho Ho Hopelijk tot dan!!

 
Alvast fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Liefs jullie leiding!

Laten we zeggen dat dit een soort van kookactiviteit is in het thema
wereldkeuken/streetfood. Willen jullie graag jullie buikjes volproppen samen met

vrienden? Jawel hoor dit kan!! Allemaal dankzij jullie fantastisch geweldige leidinggg. Try
and find out! Wat we precies zullen maken gaan jullie zaterdagavond 29 februari te

weten komen. Zeker komen is de boodschap. Wij verwachten jullie om 20u (kan lichtjes
wijzigen) aan de zaal op Overslag.

#zwarteruiter#schoolstraat#3#9185#Wachtebeke
 

Snoepige groetjes
Quinten, Céline, Sies & Catharina



IN  THE  SPOTLIGHT
Minne Aper

Verjaardag: 23 februari
Functie binnen KLJ Moerbeke: Leiding +13
Hobby’s: KLJ 
Wie is je idool? Ik heb geen idee eigenlijk.
Favoriete KLJ-moment: De sportfeesten.
Wat wil je later worden? Gelukkig :)). 
Waar droom je van? Een wereld waarin mensen samen
kunnen leven zonder elkaar te haten.
Lievelingsfilm? Kingsman: the Secret Service
Lievelingsboek? Carry on van Rainbow Rowell
Mooiste plekje van jouw gemeente? Het nieuwe KLJ
lokaal.



FOTOPAGINA


