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Het zonnetje straalt en de zomerkriebels beginnen volop te
komen. Aangezien we niet weten wat ons de komende
maanden nog te wachten staat, deze keer een BZB zonder
activiteiten. Dit betekent niet dat jullie leiding op hun gat is
gaan zitten! Neem maar vlug een kijkje in de BZB en laat je
verrassen door deze speciale editie!
Er zitten sterren in de BZB verstopt, kan jij ze vinden?

Voorwoord
Liefste KLJ’ers,
Normaal gezien zou ik nu beginnen met een schitterende aankondiging van de laatste activiteiten van dit
werkjaar, een terugblik op de gebeurtenissen van de afgelopen maand en een vooruitzicht naar de komende
KLJ-zomer. Maar daar kwam Covid-19 dit jaar een stokje voorsteken.
Nu moeten we noodgedwongen terugkijken op een periode waar we elkaar al lang niet meer hebben
kunnen ontmoeten aan ons felbegeerde Venneken, waar we geen dikke Bertha of weerwolfje meer konden
spelen en waar ons +16 weekend net als de bloemenverkoop spijtig genoeg in het water is gevallen.
Gelukkig viel de leefweek net op de valreep en heeft +16 daar nog een aantal schitterende dagen samen
mogen beleven!!
Schitterende dagen, hetgeen waar we allen opnieuw naar uitkijken! Een zomer vol KLJ plezier, superwijze
kampen en zondagen gevuld met wapperende vlaggen, dansende benen en touwtrekkende armen, maar ook
blinkende bekers. In de volksmond ook wel gekend als de sportfeesten!! Laat ons met z’n allen dan ook
onze uiterste best doen om nu in ons kot te blijven en zo onze supergeliefde zomer binnenkort te mogen
verwelkomen, zodat we dan snel deze coronaperiode kunnen vergeten!
Toch proberen we er nu ook samen het beste van te maken! In plaats van aankondigingen van activiteiten
hebben we extra tips voor deze periode toegevoegd in de BZB. We lanceerden onze online
bloemenverkoop, waarmee je een bloemetje kunt bestellen voor jezelf, een vriend(in) of voor een bewoner
van Woonzorgcentrum Ter Moere. Op die manier steken we elkaar een hart onder de riem!
Zorg voor jullie zelf en je omgeving!
Hoopvolle groetjes,
Jullie Leiding

STOF TOT LACHEN
met Christophe

Wat is het toppunt van durven?
Tegen een politieagent zijn been plassen
en vragen of het warm genoeg was.
Een man kwam thuis met twee grote emmers
koemest voor de tuin. "Waar is dat voor?", vroeg
zijn zoontje van zes. "Voor de aardbeien!,", zei de
man. Het zoontje staarde hem aan en zei toen: "Ik
heb ze liever met slagroom, mag dat ook?"

Het was etenstijd in het vliegtuig. "Wilt u iets
eten?", vroeg de stewardes aan een man. "Waaruit
kan ik kiezen?", vroeg hij. "Uit ja of nee.", zegt de
stewardes.
Vader en zoon zijn op reis naar Amerika. Vraagt
de zoon: "Pa, is het nog ver?". "Ja, zoon, het is nog
heel ver.". Een kwartier later: "Paa, is het nog
ver?". "Ja, het is nog ver, nog heel ver!", antwoordt
de vader. Tien minuten later: "Paaaa, is het nog
ver?". "Ja, het is nog ver en hou nu even je mond!".
Zoon zwijgt een tijdje, maar na twintig minuten is
het weer sterker dan hijzelf: "Paaaaaaaa, is het
nog ver?". "Zoon, alsjeblieft, zwijg en zwem voort!".

In de puree met
Lander Fruytier

- Op z'n Frans

Halloooo iedereen! Nu dat we de zon toch al een paar keer gezien
hebben, gaan we een gerechtje halen uit een zeer zonnig land:
Malawi! En hoe noemt zo een gerecht daar dan? Manda’s, het is
zeer eenvoudig te maken en nog eens zeer lekker ook! Je hebt
enkel wel een friteuse nodig. Zo moet je deze overheerlijke
manda’s maken:
Ingrediënten:
500 gr bloem
8 gr gist
200 gr suiker
2 eieren
Een snuifje zout

Je zeeft de bloem en mengt deze met de suiker en gist.
Daarna voeg je het snuifje zout er ook bij. Je klutst de
eieren met een beetje water erbij en voegt dit mengseltje
dan bij alle andere ingrediënten. En dan kneden maar! Blijf
kneden totdat het deeg niet meer aan de wanden van de
kom blijft plakken. Laat het deeg een half uurtje rijzen.
Daarna verdeel je de klomp deeg in kleine porties van
ongeveer 40 gram (TIP: je kan deze de vorm geven die je
maar wilt 😉). Deze porties laat je ongeveer 4 min frituren in
150-180°C. En klaar is kees! Enjoy your meal!

Na de opening hebben we even wat stoom afgelaten, om te
bekomen van de eindsprint naar de opening van eind januari toe.
In maart waren we vooral bezig met de voorbereiding van ons
tweede financieel rapport voor de pdpo-steun die we van Europa,
Vlaanderen en de provincie Oost-Vlaanderen kunnen krijgen voor
ons project. Begin april werd gras gezaaid op het terrein achter het
lokaal.
Eind maart bekeek de raad van bestuur van de vzw de stand
van zaken. Er is nog heel wat werk te doen, en we zouden de
belangrijkste
kostenposten liefst nog rond krijgen voor eind juni. Dan kunnen de
facturen
ingediend worden bij het financieel rapport van juli. Het zijn nu
vooral
kleinere en minder opvallende projecten, waaronder een aantal
afwerkingen in de keuken, inbraakbeveiliging, deurpompen,
afwerken douches en meterkast, een aantal afwerkpunten in de
bergruimte en in de damestoiletten een kast voor het kuisgerief.
Niet dat dit betekent dat de dames steeds moeten kuisen… De
corona-maatregelen weerhouden ons van werken in grotere
groepen. Maar wie wat tijd heeft kan voor inspiratie steeds terecht
bij Kris of Arno.
De eerste leefweek in het nieuwe lokaal maakt dat er ook nog
wat praktische suggesties boven kwamen die later nuttig kunnen
zijn wanneer we het lokaal al eens verhuren voor een weekend of
kamp. Een werkgroep is ook bezig met het uitwerken van de
verhuurmodaliteiten en –contracten.
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Tips & Tricks
Wat te doen deze dagen?
Maak een wandeling met
je huisdier(en).

Maak brieven voor je
familie en vrienden!

Blijf bewegen, da's leuk
en gezond!

Droom over alle leuke dingen
die we samen nog gaan doen!

Bezint eer ge begint!

Tijdens deze periode is het
toch beter je haar niet
impulsief af te scheren!

Pimp oude spullen!

Luister vooral niet naar de
haters en scheer je haar gelijk af
Haal buiten een frisse neus en
(voelt lekker fris)!
doe wat klusjes in de tuin.

Speel samen gezellig een spel!

Bel met je vrienden :)

Help, het wc-papier is op!
Ouhneee!! Robin zit op het toilet maar het wc-papier
is op. Help jij hem om het laatste rolletje te
bemachtigen?

Geef jullie vrienden wat kleur in hun
leven! Stuur gerust jullie resultaten
door ;)

Breek je brein!

Kan jij de KLJ-woordzoeker oplossen?

Wie is het???
Druk dit af en speel met je gezin,
vrienden via FaceTime, ...
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