
BladZonderBodem
maart-april

.
De lente is in aantocht en ook KLJ-Moerbeke zal de bloemetjes buiten

zetten. Jullie leiding staat al klaar om jullie te overspoelen met tal van gekke
activiteiten en verrassingen.

Ben jij benieuwd wat er jou de komende maanden te wachten staat?
Neem dan snel een kijkje in de BZB ;). 



Voorwoord
Beste KLJ’ers, januari en februari zitten er weeral op. Voor velen
van ons betekent dat het vergeten van de goede voornemens
en bij elk streepje zon stiekem al uitkijken naar de
sportfeestzomer en het kamp. Jammer genoeg is dit nog niet
voor direct, maar niet getreurd, ook de komende maanden
staan er spetterende activiteiten op jullie te wachten!
Even een terugblik op de afgelopen twee maanden. Een
belangrijk moment voor KLJ-Moerbeke hebben we achter de
rug. Namelijk de opening van ons nieuwe lokaal. Het was een
groot succes, er moest zelfs een tent in de dreef gezet worden
om alle gasten te kunnen ontvangen. Dat het een memorabele
opening was is zeker. Dat bewijst het feestje dat erop volgde.
Dat duurde dan ook tot in de vroege uurtjes!
Op diezelfde opening kregen we het bericht dat we van KLJ-
Oost Vlaanderen twee prijzen hadden gewonnen. Eén van die
prijzen was voor de beste ledenbinding (hopelijk geraken jullie
stickerboeken al wat vol). De andere prijs ging naar KLJ-
Moerbeke omdat we in Oost-Vlaanderen de grootste
procentuele stijger in ledenaantal zijn. Hoera! Dit was ook te
merken op de schaatsactiviteit, met meer dan 100 KLJ’ers uit
Moerbeke waren we met meer dan ooit.
Na deze heugelijke nieuwtjes kunnen jullie met veel leesplezier
de nieuwe BZB verslinden. Er staat weer heel wat leuks op de
agenda. Tot snel!
Groetjes
De leiding



STOF  TOT  LACHEN

Wat is rood en ligt op het strand? 
  - Roodkrabje

met Christophe

Een kindje zegt tegen zijn papa: "Ik ben moe."
Zegt zijn vader: "Ik ben pa."

Waarom ligt de bakker vaak in het ziekenhuis?
   - Hij is gebeten door het tijgerbrood.

Er liggen twee bananen in een bed zegt de
een tegen de andere: "Seg, ga eens recht
liggen!".

Komt een man bij de doktor zegt de man:
'"Het doet zo pijn als ik in mijn arm knijp.", zegt
de dokter: "Nou, dan moet u dat niet meer
doen.".



Ingrediënten:
� 200 gr speculaas
� 75 gr gesmolten boter
�200 gr philadelphia
� 200 gr room
� 5 eetlepels suiker
 

 
� 1 zakje vanillesuiker
� 3 velletjes gelatine
� 1dl slagroom
� 200 gr verse rode vruchten of
frambozen.
 
 1. Vet de bakvorm in en bekleed de onderkant en zijkanten met

bakpapier. Verkruimel de koekjes in een keukenrobot. Meng de
fijngemalen koekjes met de gesmolten boter en verdeel het
koekmengsel over de bodem van de bakvorm. Strijk het geheel
volledig glad.
2. Klop de Philadelphia Natuur, room, suiker en vanillesuiker tot
een smeuïge massa. Maak de garde of kloppers goed schoon.
Doe de gelatine al kloppend bij de slagroom en klop de slagroom
goed stijf.
3. Spatel de slagroom door het Philadelphia-mengsel en verdeel
de vulling gelijkmatig over de bodem. Strijk het geheel glad met de
achterkant van een lepel. Laat de cheesecake minimaal 2 uur
opstijven in de koelkast.
4. Neem de cheescake uit de koelkast en verwijder de springvorm
en plastic folie.
5. Werk je Philadelphia cheescake af met de verse rode vruchten.
 
 

 

In de puree met 
Lander Fruytier 

- Op z'n Frans
Hallo iedereen! Het is alweer een tijdje geleden dat ik voor jullie iets lekkers

uit de kast mocht smijten, maar eindelijk is het terug zover! Dit keer geen
maaltijd, maar een heerlijk dessert dat simpel te bereiden is, namelijk

cheesecake. Laat jullie maar eens goed gaan en laat het jullie vooral ten
volle smaken! Greets, Lander Fruytier (die zit nog altijd in de puree 😉)



t'Venneken is Open!
 
Op 1 februari was het zover: na ruim anderhalf jaar hard teamwerk openden
we ’t Venneken voor het grote publiek. Met ruim 200 aanwezigen was ons
openingsfeest een groot succes: het aangenaam gezelschap, de gezellige
sfeer en het voor de gelegenheid prachtig ingerichte lokaal zorgden voor een
ideale setting om ons Venneken officieel te openen.
 
Met z’n allen zorgden we er niet alleen voor dat de bezoekers het nieuwe
lokaal konden ontdekken, maar maakten we van de opening ook een echte
beleving door onze bezoekers met slideshows en infofiches meteen ook een
inkijk in het bouwproces zelf te geven: van de eerste spadesteek tot het
laatste likje verf. Kijk zeker eens op onze Facebookpagina om aan de hand
van vele foto’s de sfeer op te snuiven. In deze BZB geven we je alvast een
kleine selectie beelden mee van die mooie avond.
 
 
De KLJ Bouwfabriek sluit bijna de deuren…
 
… of toch: van zodra we ’t Venneken als ‘af’ mogen beschouwen. We
moeten het terrein nog inzaaien, het groendak afwerken, een aantal
bijsturingen doen in elektronica en ventilatie en de laatste sanitaire
voorzieningen afwerken. Hopelijk mogen we ook op jou rekenen om dit tot
een goed einde te brengen! Hou je mailbox of WhatsApp in de gaten voor de
laatste updates van de KLJ Bouwfabriek, zo maken we van ’t Venneken een
project dat van minuut A tot Z samen opgebouwd werd. Nu alvast een
bijzonder grote dankjewel voor iedereen die een letterlijk of figuurlijk steentje
bijdroeg!
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J-KLJ

Zondag 29 maart: Gewestactiviteit

Het is alweer van het schaatsen geleden dat we onze vriendjes van het
gewest hebben gezien. Daarom zullen we deze zondag nog eens samen

zotte spelletjes gaan spelen. We spreken af op het lokaal om 13u30 en zijn
terug om 17u. Vergeet zeker je KLJ-sjaaltje en een centje voor een drankje

niet. Ouders die het zien zitten om te rijden zijn zeker welkom.
 

Zondag 8 maart: Een tegen allen

Carnaval! Wat is er beter dan je eens lekker te verkleden en helemaal los te
gaan? Dit jaar is het thema JUNGLE!!! Denk aan bomen, planten, dieren,
avonturiers… om je in te verkleden. Niks is te zot! We spreken af om 13u

aan het lokaal en zijn terug tegen 17u. Indien je ouders je na de stoet
meenemen, kom het dan zeker tegen een leiding zeggen. 

 

J-KLJ, deze namiddag staan er allemaal toffe opdrachten op het programma
die jullie tot een goed einde moeten brengen. En wie weet als jullie erin

slagen deze allemaal te volbrengen, komt er een verrassing voor het kamp!
We verwachten jullie om 13u30 aan het lokaal en de activiteit is gedaan om

16u30. Vergeet zeker jullie sjaaltje niet en wat geld voor een drankje ;).

Verantwoordelijke
Aurélie Herman
0470.36.04.64

Zondag 1 maart: Carnaval



Zaterdag 4 april: Bloemenverkoop

Zaterdag 26 april: Der op en der over

Jong-klj over deze activiteit kunnen we nog niet te veel prijsgeven. We
hebben wel al gehoord dat het een mega toffe activiteit zal worden. Eentje
die je niet snel zal vergeten! We geven als tip al mee: kledij dat vuil mag
worden, een paar goede laarzen, een warme jas, een goed humeur en

natuurlijk je sjaaltje. We verwachten jullie op zondag om 13u30 op het lokaal
en om 16u30 zijn we klaar.

Tot dan!

Deze zaterdag vragen we al jullie hulp om samen bloemetjes te verkopen.
Het geld dat we hiermee verdienen gaat rechtstreeks naar de betaling van
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! Op voorhand
al bloemen verkopen, aan familie en vrienden, is zeker een schitterend idee! 



Zondag 1 maart: Carnaval

Zondag 29 maart: Gewestactiviteit

TUGRO Verantwoordelijke
Maren Van Hoecke

0474.32.75.09

Zondag 8 maart: Laat je verrassen!

Deze activiteit is nog een verrassing, dus jullie zullen nog even in spanning
moeten afwachten. Wij verwachten jullie graag om 13u30 aan het lokaal en
om 16u30 mogen jullie terug huiswaarts keren. Doe zeker jullie sjaaltje aan

en neem € 0,50 mee voor een drankje.

Het is alweer van het schaatsen geleden dat we onze vriendjes van het
gewest hebben gezien. Daarom zullen we deze zondag nog eens samen

zotte spelletjes gaan spelen. We spreken op het lokaal af om 13u30 en zijn
terug om 17u. Vergeet zeker je sjaaltje en een centje voor een drankje niet.

Ouders die het zien zitten om te rijden zijn zeker welkom.
 

Carnaval! Wat is er beter dan je eens lekker te verkleden en helemaal los te
gaan? Dit jaar is het thema JUNGLE!!! Denk aan bomen, planten, dieren,
avonturiers,… om je in te verkleden. Niks is te zot! We spreken af om 13u

aan het lokaal en zijn terug tegen 17u. Indien je ouders je na de stoet
meenemen, kom het dan zeker tegen een leiding zeggen. 

 



Vrijdag 24- zaterdag 25 april: Sleepover timeeee

Jaja, het is weer zover. Onze jaarlijkse sleepover staat weer aan de deur.
Neem dus jullie mooiste pyjama maar mee en vergeet al zeker jullie knuffel

niet hé. Neem ook een matje, slaapzak en kussen mee. Jullie zijn welkom op
vrijdag om 20u en jullie mogen zaterdag om 10u terug naar huis keren.

Neem ook zelf iets mee om te eten of te drinken, zo kunnen we samen wat
delen. De leiding voorziet uiteraard ook allerlei lekkere dingen.

PS: Als jullie al dubbele stickers hebben, neem ze zeker mee. Dan kunnen
we samen ruilen, hoe cool is dat!!
De leiding kijkt er alvast naar uit!

Zaterdag 4 april: Bloemenverkoop
Deze zaterdag vragen we al jullie hulp om samen bloemetjes te verkopen.
Het geld dat we hiermee verdienen gaat rechtstreeks naar de betaling van
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! Op voorhand
al bloemen verkopen aan familie en vrienden is zeker een schitterend idee! 



Zondag 1 maart: Carnaval

Zondag 29 maart: Vijgen voor Pasen

Jaja, je leest het goed, we doen nog eens een gewestactiviteit met de
andere +13-groepen van het gewest. Iedereen wordt verwacht om 13u30

aan ons Venneken en tegen 16u30 hopen we daar weer terug te zijn .
Ouders die ons daarheen kunnen voeren en/of halen zijn zeker welkom.

Gelieve dit op voorhand al eens door te geven aan Matthias (0472372350),
zodanig dat we een idee hebben wie er kan rijden. 

De paashaas en paasklokken hebben er een grote boel van gemaakt in
Moerbeke! Bij de voorbereiding zijn ze alles kwijtgeraakt, de paaseieren

liggen overal en nergens. Aan onze top +13'ers om ze te localiseren en ze
toch nog te verzamelen alvorens ze rond gebracht moeten worden. We

beginnen aan onze opsporing om 13u30 aan het Venneken en om 16u30
hopen we dat heel Moerbeke weer paasei vrij is. €0,50 voor een drankje en

je KLJ-sjaaltje breng je best mee! 

+13
Verantwoordelijke

Laure-Anne Kerckhaert
0476.77.55.24

Zondag 8 maart: Gewestactiviteit

Carnaval! Wat is er beter dan je eens lekker te verkleden en helemaal los te
gaan? Dit jaar is het thema JUNGLE!!! Denk aan bomen, planten, dieren,
avonturiers,… om je in te verkleden. Niks is te zot! We spreken af om 13u

aan het lokaal en zijn terug tegen 17u. Indien je ouders je na de stoet
meenemen, kom het dan zeker tegen een leiding zeggen. 

 



Zaterdag 4 april: Bloemenverkoop

Zondag 26 april: Go West Escape room Edition!

Deze zaterdag vragen we al jullie hulp om samen bloemetjes te verkopen.
Het geld dat we hiermee verdienen gaat rechtstreeks naar de betaling van
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! Op voorhand
al bloemen verkopen aan familie en vrienden is zeker een schitterend idee! 

Deze keer hebben we iets speciaals in petto; we proberen om ter snelst te
ontsnappen uit een escaperoom. We spreken af om 12u45 aan het lokaal en
hopen tegen 16u30 terug te zijn (hopelijk geraakt iedereen buiten). Wil je dit
avontuur zeker niet missen? Schrijf je dan voor woensdag 15 april in door

een berichtje te sturen naar Laure-Anne (0476.77.55.24). Ouders die willen
voeren en/of halen zijn zeker welkom en mogen dit op voorhand ook al laten

weten. Een beetje zakgeld voor een drankje is een aanrader. 
Tot dan!



+16
Zondag 1 maart: Carnaval

8-14 maart: Leefweek

JAAAAA!! De week waarin we ons een week vertoeven in ons nieuw KLJ-
lokaal komt eraan! Ja, je het hoort het goed een hele week samen leven, dat
wil zeggen na je werk/school eten we samen, doen we samen een activiteit
en slapen wij in ons nieuw lokaal!! Alle info komt nog via Facebook of via

mail.
Cheers Simon, Lucas en Stofkris

 

27-29 maart: Weekend

Hey kids, hebben jullie ook nood aan een weekendje weg? Wij ook! Van
vrijdag 27 maart tot 29 maart zullen we maar eens een weekendje gezellig
samen ravotten! De plaats en thema is voorlopig strikt geheim, maar alles

wordt jullie optijd meegedeeld.
Xoxo Simon, Lucas en Stofkris

Carnaval! Wat is er beter dan je eens lekker te verkleden en helemaal los te
gaan? Dit jaar is het thema JUNGLE!!! Denk aan bomen, planten, dieren,
avonturiers,… om je in te verkleden. Niks is te zot! We spreken af om 13u

aan het lokaal en zijn terug tegen 17u. Indien je ouders je na de stoet
meenemen, kom het dan zeker tegen een leiding zeggen. 

 

Verantwoordelijke
Simon Vervaet

0498.23.87.00



Zaterdag 25 april: T'es wreed

Zaterdag 4 april: Bloemenverkoop

Deze zaterdag vragen we al jullie hulp om samen bloemetjes te verkopen.
Het geld dat we hiermee verdienen gaat rechtstreeks naar de betaling van
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! Op voorhand
al bloemen verkopen aan familie en vrienden is zeker een schitterend idee! 

Jaja, jullie leiding heeft weer een geweldig coole activiteit voorzien waarbij
jullie zeker 2 tot 3 uur zullen lachen, gieren en brullen! Ook zo benieuwd?

Kom dan om 20u stipt naar ons geliefd 't Venneke! 
Jullie leiding Simon, Lucas en Stofkris



Zaterdag 7 maart: Prison Escape

+20
Verantwoordelijke

Sies Aper
0479.59.42.33

 

Wat zullen we doen? Er is een prison escape in Breda! Dat
wil zeggen dat we zullen proberen uit een echte (oude)
gevangenis te ontsnappen! Hoe cool is dat wel niet??

De kostprijs is €61,73. Het uur van vertrek en aankomst
zullen we jullie tijdig meedelen via verschillende kanalen.
Hou er wel rekening mee dat we ongeveer een dag weg

zullen zijn. Aangezien deze info reeds bekend is, weten we
dus ook al wie er allemaal meegaat. :p

 
Tot dan liefste +20'ers

 
Xoxo de leiding



IN  THE  SPOTLIGHT
Lander Fruytier

Verjaardag: 19 december
Functie binnen KLJ Moerbeke: Leiding J-KLJ,
werkgroep streekbierenavond, fuiven, carnaval.
Hobby’s: KLJ  en thuis werken.
Wie is je idool? Johny Depp
Favoriete KLJ-moment: De sportfeesten en kamp :).
Wat wil je later worden? Oud, gelukkig, mecanicien
van tractoren/ machines, ... 
Waar droom je van? Dat staat in de vorige vraag :). 
Lievelingsfilm? Fast & Furious . 
Lievelingsboek? Rarifeiten van Guy Didelez. 
Mooiste plekje van jouw gemeente? Het mooie,
megacoole, ultramoderne, spiksplinternieuwe KLJ-
lokaal duuhhh. 





FOTOPAGINA


