
BladZonderBodem
september-oktober

Ondanks de bijzondere tijden hebben we er een prachtige zomer van
gemaakt! De leiding van KLJ Moerbeke-Waas staat ook dit jaar klaar om
voor onvergetelijke momenten te zorgen: 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 over jouw
leidingsgroep en de geplande activiteiten!



Voorwoord
Pppfffff wat was me dat! Een zomer zonder sportfeesten was allesbehalve waar
we op hadden gehoopt, maar gelukkig hebben we wel fantastische kampen
achter de rug. Jong KLJ, Tugro en plus-13 waren allemaal apart op kamp. Dit gaf
hen de mogelijkheid om ten volle te genieten van de groep! Ook waren de laatste
activiteiten een goede uitlaatklep om opgelucht terug naar school te gaan.

Nu 1 september al enkele weken achter de rug is, begint het
nieuwe ritme weer gewoonte te worden. We hebben onze vriendjes terug gezien
en de stress van de eerste schooldag is al weggezakt. Het verloopt allemaal
anders op school en dat gaat nu ook een beetje op de KLJ zo zijn. Geen zorgen:
jullie krijgen nog altijd fantastische activiteiten van jullie actieve en goed
gemutste leiding. Wat wel verandert, is dat de leiding een mondmasker opheeft
en ook de plus-13 dit zal moeten dragen. De leden onder 12 jaar moeten hun
mondmasker ophebben als ze toekomen, maar mogen dit afzetten tijdens de
activiteit. Kijk ook goed naar het startuur van je activiteit want die zijn voor elke
groep anders. Voor de rest zal alles zoals vroeger verlopen, met iets meer
hygiëne maar met even veel plezier!
 
Het eetfestijn en Forest Fever gaan helaas niet door. Om er toch het beste van te
maken voorzien wij een coronaproof alternatief. Zo komt er een takeaway en
voeren wij ook het eten rond. Dit gebeurt uiteraard met inschrijvingen. Verdere
informatie volgt nog! Het wordt een ander jaar, maar anders betekent niet
slechter. We staan al te popelen om jullie terug te zien op onze startdag (26/9)
om het jaar goed in te zetten!

Tot snel!!!

Jullie leiding



Joachim Baes
Leiding Tugro

Jasmien Lauwers
Leiding Jong-KLJ

Marthe Van Hecke
Leiding +13

Sies Aper
Leiding +20

Minne Aper
Leiding Jong-KLJ

Robin De Bruyne
Leiding +13

Christophe Maes
Leiding +16

Bestuursvoorstelling
Hieronder ziet u het voltallige 21-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!

Femke Cerpentier
Leiding Jong-KLJ

Fien Herssens
Leiding +13

Leiding +13
Louise Cerpentier

Sarah Vervaet
Leiding Tugro Leiding +13

Matthias Baes



Simon Vervaet

Leiding +16

Leiding +16

Maren Van Hoecke

Bestuurslid

Leiding +16

Laure-Anne Kerckhaert Aurélie Herman
Leiding Tugro

Lander Herssens
Leiding Jong-KLJ

Tim Van Hecke
Leiding Tugro

Leiding Jong-KLJ

Hanne Van Gysel
Leiding Jong-KLJ Leiding Tugro

Lotte Van De Sompel

SImon Vervaet
Leiding +20

Lucas Dieleman
Leiding +16

Matthias Baes: +32 472 37 23 50
baesmatthias@hotmail.com

Femke Cerpentier: +32 479 59 50 59
cerpentierfemke@gmail.com



Beste leden, ouders en sympathisanten,

Het lokaal is nu al meer dan een half jaar geleden ‘officieel geopend’. Kort daarna waren nog
wat afwerkingswerken gepland. Maar ja, corona … Dus, nog steeds zijn er enkele afwerkingen
nodig voordat het lokaal helemaal tiptop in orde is. Zo zullen in de keuken nog kastjes worden
bijgemaakt, wordt er nog een bezemkast voorzien en zal het sanitair helemaal tot in de puntjes

worden afgewerkt. Ook aan de beveiliging wordt gewerkt. 
Gelukkig is het lokaal al meer dan voldoende afgewerkt om KLJ-activiteiten te laten doorgaan.

En binnenkort wordt het lokaal ook voor het eerst verhuurd. Wie het lokaal wil huren voor
vergaderingen en dergelijke vindt alle informatie op de website van KLJ Moerbeke. We zijn
uiteraard verheugd te zien dat er vraag is naar de huur van het lokaal ondanks corona.

Anderzijds is het natuurlijk niet echt verwonderlijk. Het lokaal is heel aangenaam, heeft alle
faciliteiten en een goede verluchting die voor elk lokaal afzonderlijk is.

Ook achter de schermen wordt ijverig verder gewerkt. Alle dossierstukken voor de ‘PDPO-
subsidies’ zijn ingediend. Dit is een gezamenlijke subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen, het

Vlaams gewest en Europa. Aangezien de project-termijn liep tot eind augustus zijn we
momenteel in de fase van de nacontroles aanbeland. En dat wordt heel ernstig uitgevoerd door

de verschillende diensten. Altijd een beetje examengevoel en spannend …
Het traditionele eetfestijn, dat centen in de lade brengt voor het lokaal, gaat er dit jaar

natuurlijk anders uitzien. Er wordt een afhaaldienst georganiseerd zodat je toch kan genieten
van heerlijke stoverij of vol-au-vent met frietjes. Corona gooit roet in het eten zouden we

kunnen zeggen, maar niet letterlijk hé, het zal zoals altijd heel lekker zijn 😊. Meer informatie
vind je elders in BZB.

Ondertussen is het nieuwe KLJ-werkjaar gestart en we wensen alle KLJ-ers een hele fijne tijd
toe in het nieuw lokaal!
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Dag beste Jong-KLJ’ers, hebben jullie ook zoveel zin in het nieuwe
werkjaar? Wij kijken er alvast heel hard naar uit! Deze zondag
trekken we naar het bos. Zorg dus dat je goede stapschoenen aan
hebt! Jullie worden verwacht om 13u30 aan ons lokaal (Dorpvaart 60)
en kunnen terug huiswaarts keren om 16u30. Vergeet jullie drinkbus
(genaamtekend) en KLJ-sjaaltje niet! 
Tot dan!

Joepie, we gaan samen met jullie een nacht doorbrengen in ons griezelige,
grimmige KLJ-lokaal!! Zaterdag spreken we om 19u aan het lokaal af. Zorg
ervoor dat je een klein plaatsje laat voor enkele lekkere snacks. De volgende
dag kunnen jullie huiswaarts keren om 10u. Vergeet zeker jullie beker,
slaapzak, matje, kussen en knuffelbeer niet. 
Als je dit avontuur niet wil missen, schrijf je dan in door een berichtje te
sturen voor 20/10 naar Minne (0496 34 78 02).
Tot dan!
Groetjes, 
Minne, Hanne, Jasmien, Lander en Femke

J-KLJ
Verantwoordelijke

Minne Aper
0496.34.78.02

Zondag 11 oktober: Bosspel

24-25 oktober: Overnachten in het spookhuis



Bereid jullie maar al voor op een namiddag vol spelplezier
waarbij jullie elkaar nog beter leren kennen! Zowel de klassiekers staan op
het programma maar ook de gloed nieuwe spelletjes komen aan bod! Wij
verwachten jullie om 13u45 aan het lokaal en de activiteit eindigt om 16u45.
Wat breng je zeker mee? Je KLJ sjaaltje, drinkbus, mondmasker en
natuurlijk niet te vergeten je goed humeur! 

Vele groetjes Lotte, Sarah, Aurélie, Tim, Joachim

Deze middag gaan we het dorp onveilig maken! Doe alvast
stevige loopschoenen aan en neem voldoende water mee. Dit komt zeker
van pas! We verwachten jullie om 13u45 aan het lokaal en de activiteit
eindigt om 16u45. Vergeet zeker niet je KLJ sjaaltje, drinkbus en
mondmasker.
 
Sportieve groetjes Lotte, Sarah, Aurélie, Tim, Joachim

TUGRO
Verantwoordelijke

Joachim Baes
0474.13.02.61

Zondag 11 oktober: ' Tof in den hof '

Zondag 25 oktober: Burn the city 



Jullie zien het goed, bij deze activiteit zal er geld rollen. Hoe of wat er juist gaat
gebeuren zal tot dan een mysterie blijven. Wij verwachten jullie om 14u00 aan
het lokaal en onze portemonnee is leeg tegen 17u00, dus zit er niets anders
op om dan terug naar huis te keren. Vergeet geen mondmasker, drinkbus en
eventueel een koekje.
See you there!

Zondag 11 oktober worden jullie om 14u00 verwacht aan het KLJ lokaal. Hier
zullen de leden (en leiding) hun KLJ waardigheid wederom bewijzen door alles
te geven bij de goeie oude klassiekers.
Om 17u00 mogen jullie terug naar huis gaan. Vergeet zeker geen drinkbus
en mondmasker!!!

Verantwoordelijke
Robin De Bruyne

0498.35.68.17+13

Zondag 11 oktober: KLJ classics 

Zondag 25 oktober: MONEY MONEY MONEYYY !!!



Vrijdag 2 oktober: KOMDE GULDER UUK ?
We zijn weer vertrokken! Jullie leiding nodigt jullie graag op 2 oktober uit voor
een spetterende startactiviteit! Doe sportieve en afhankelijk van het weer
warme kleren aan. Jullie worden verwacht op het lokaal om 20u00 met een
mondmasker. We zien jullie wel verschijnen! 

Tot dan broave zijn.

Zaterdag 31 oktober: Unk, 't is herfst
Gefahr: halloween is daar! Voorzie deze avond zeker een pamper als je snel
schrik hebt… Moppie het valt allemaal heus wel mee! Voorzie warme kleren
en een zakcentje. We spreken voorlopig af om 20u00, moest dit nog wijzigen
laten we dit tijdig weten!
Be there (opt lokaal) or be nen onnozeleir.

Verantwoordelijke
Christophe Maes

0471.31.94.31+16



+20

Aangezien het nieuwe KLJ-jaar begonnen is, is het ook weer tijd voor een
nieuwe +20 activiteit. Jullie zijn welkom om 20u00 aan het lokaal voor onze
eerste activiteit van het jaar.
Verdere informatie zien jullie nog verschijnen. 
Wij hebben er alvast zin in!!

Verantwoordelijke
Maren Van Hoecke

0474.32.75.09

Zaterdag 3 oktober: Startavond +20



MET MATTHIASMET MATTHIAS

MOETE NOU NE KEER
WAT WETEN?!

… we een take-
away/delivery eetfestijn

plannen te doen dit
jaar om ons feestweekend
toch ook naar jullie toe te

brengen.

… papieren servetten
plakken aan

zelfgemaakte pizza’s?
Dit hebben we mogen

ondervinden op de plus
20 act. Pizza’s waren dik

in orde !!

… er deze zomer maar
liefst 36 plus 16-ers

meegingen op plus 16
kamp.

… Lander F., Seppe, Iene
en Ward dit jaar stoppen

als leiding en
bestuurslid.

… Forest Fever dit jaar
niet door kan gaan

door Covid 19.

… een koe
ongeveer 18 keer
per dag een vlaai

legt.

… onze spaghettiavond niet
door kan gaan, maar we voor

alle
-16 leden en leiding spaghetti

voorzien hebben op de
middag van de startdag.

… Lucas enorm lang
op de WC kan zitten

tijdens
planningsweekends.



Hallo daarrrrr!
Sinds vorig jaar ben ik, met de hulp van mijn neef Jonas, beginnen
imkeren. Ik vertel jullie graag wat meer!

Vanaf maart worden de bijtjes weer echt actief en gaan ze uitvliegen
om stuifmeel te verzamelen. Het is dan belangrijk om er als imker voor
te zorgen dat er genoeg plaats is in de bijenkast zodat de koningin veel
eitjes kan leggen en de bijen hun stuifmeel en honing kunnen opslaan.
We gaan daarom extra rompen (zo een bak zoals er een op het tafeltje
staat) plaatsen met daarin lege ramen (hetgeen ik vastheb), de bijen
gaan deze dan zelf uitbouwen met was.
Vanaf april wordt een bijenvolk heel groot en komen ze in
zwermstemming: de oude koningin gaat dan met een deel van het volk
op zoek naar een nieuw nest. Je kunt dit makkelijk spotten door een
grote zwerm bijen die samen zit op een tak of zoals op de foto op de
bijenkast zelf. Als imker kun je deze zwerm proberen vangen en in een
nieuwe kast steken. (Als je ooit een zwerm ziet, bel mij gerust 😉)

Rond juni is het de eerste keer tijd om de honing te
slingeren, we stoppen de ramen met honing in een
honingslinger en door hard te draaien krijgen we de
honing er uit. Vervolgens laten we ze enkele weken
opstijven waarna we ze in potjes gieten. In juli doen
we dit nog eens.
Zoals je kan zien is er een verschil tussen de
lentehoning en de zomerhoning. Lentehoning is veel
lichter, maar wel harder. Zomerhoning is donkerder
maar meer lopend, de smaken zijn ook verschillend.
We geven de bijen ter vervanging suikerwater (3kg
suiker per 2 liter water). Dit is voor hen even
voedzaam en zo kunnen zij de winter door 😊.
 
Zo, dat is in het kort mijn hobby. Hopelijk leerden
jullie iets BIJ!. 

Wat doet onze leiding eigenlijk als
er geen KLJ is??

Hobby's Lucas



Bakken met
Bakken met
Bakken met

LouiseLouiseLouise

Om te beginnen moet je de grondstoffen afwegen, daarna meng je de bloem
en de suiker. Dan gaan we de eieren breken in de kom met bloem en suiker
en ondertussen ga je de boter smelten en de oven voorverwarmen op 200°C.
Als je de boter hebt gesmolten meng je de eieren onder de bloem en de suiker.
Als alles goed gemengd is ga je zachtjes de boter onder mengen. En als
laatste stap schil je de appels en meng je ze onder het beslag en verlaag je
de temperatuur van de oven naar 180°C. Dan gaan we de cake in een
ingevette vorm doen en steken we de vorm in de oven voor ongeveer 50-55
minuten. Om zeker te zijn dat de cake klaar is, prik je er best eens in met een
mesje of een satéprikker.

• 200g bloem
• 100g suiker
• 75g boter
• 1 zakje vanillesuiker
• 1,5 appel

Vandaag gaan we een lekkere appelcake maken. Wat heb je nodig?:



Verjaardag: 9 september
Functie binnen KLJ Moerbeke: Leiding +13 en
uniformverantwoordelijke
Hobby’s: KLJ en volleybal
Wie is je idool? Adele
Favoriete KLJ-moment: Mijn eerste kamp
Wat wil je later worden? Patissier
Waar droom je van? Mijn eigen koffiehuis
Wie aanbid je? Mijn mama
Lievelingsfilm? Me before you
Lievelingsboek? After
Mooiste plekje van jouw gemeente? Het vlot
aan de tragel

In the spotlightIn the spotlightIn the spotlight
LOUISE CERPENTIERLOUISE CERPENTIERLOUISE CERPENTIER



FOTOPAGINA


