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Hier is ons nieuw krachtig bestuur om onze leden weer een jaar boordevol
fantastische activiteiten te bezorgen.
Lees snel verder om meer te weten over jouw groep ;)

Voorwoord
Dag lieve leden en ouders
Het KLJ-jaar is terug begonnen! De startdag was meer dan
geslaagd. Onze leden werden warm ontvangen en na het meest
spannende moment van de dag -de leidingsvoorstelling- konden we
er echt in vliegen. Maar... enkele uren later bleek de leiding echter
al hulp nodig te hebben! Ze zaten vastgebonden en de leden
moesten hen bevrijden. Door het teamwork van Tugro en +13
konden zij tijdig vrijkomen én kon de bom worden ontmanteld.
Bij de Jong-KLJ bleef de leiding gespaard, maar dat gold niet voor
iedereen! Pim de kikker werd ontvoerd! De Jong-KLJ’ers haalden
alles uit de kast om Pim te bevrijden voor de ontvoerder zijn
kookboek had teruggevonden.
Levens redden, daar krijgen onze leden honger van! ‘s Avonds
konden we samen ons buikje rond eten -nee, niet met
kikkerbilletjes- en al eens klinken op het nieuwe KLJ-jaar.
Ook de +16 is het nieuwe werkjaar goed gestart. Daar bleef
gelukkig iedereen veilig. Toch was het een ruige dag, de +16’ers
zijn namelijk in de Highland Games beland! In kilt haalde iedereen
het beste -en het sterkste- uit zichzelf om te kunnen winnen.
Voor de +20 staat er nog een spetterende startdag op de planning.
Nog even en dan kunnen ook zij beginnen aan het volgende KLJjaar. Eerst nog ons Eetfestijn en Forest Fever, daar kijken we heel
erg naar uit!
Vele groetjes
Jullie leiding xxx

Rhune Van Gasse
Sam Cerpentier
Kobe Tollenaere

Gerben Van Eetvelde
Lisa Janssens

Amorie De Smet

ACT. +16

Joachim Baes

ACT. +20

rebmevon
ACT. +16: weekend!

Lander Herssens
Morgane Bogaert

ACT. J-KLJ,
TUGRO & +13

Lisa Janssens

ACT. J-KLJ,
TUGRO & +13

ACT. +16

ACT. +13

Aron De Schepper

Warre Ringoot

Gaëlle De Smet

Senne Van den Bossche

Feline De Nys
ACT. +16

ACT. +16

ACT. +13

Simon Vervaet
Nina Staelens

Tim Van Hecke
Fran Verbrugge
Anna Monnoye

Kaat Thierens

Noor Thierens

Nio Jacobs

Febe De Nys

Charlie Vroemans

rebmeced
ACT. J-KLJ &
TUGRO

Lander Fruytier

Manou Van Eynde

ACT. J-KLJ &
TUGRO

J-KLJ

Verantwoordelijke
Marthe Van Hecke
0470.46.26.32

Zondag 7 november: Quizzzzzz
Haal al jullie kennis maar al boven want je zal dit goed kunnen
gebruiken tijdens de quiz. We zullen er eens rap achter komen wie de
echte alleskenners zijn van de Jong-KLJ. We zien jullie graag op het
lokaal om 13u30 en om 16u30 mogen jullie terug huiswaarts keren.
Neem zeker jullie KLJ-sjaaltje mee en 50 cent voor een drankje.

Zondag 21 november: Zoek de schat!
Er was eens… een koning genaamd Alexander van Moerbeke. Hij was
zeer geliefd door zijn volk en hij was ook heel machtig. Wat niemand
wist is dat de koning ergens in een geheime kamer een grote schat
had verborgen. Nadat de koning stierf vertelde hij tegen zijn dochter,
prinses Roos, dat er een grote schat is in het kasteel maar deze heeft
ze nooit kunnen vinden. Nu honderden jaren later werd er door jullie
leiding op de KLJ een mysterieuze kaart en brief gevonden... Zijn jullie
klaar voor een schattenjacht? Wij alleszins wel! We verwachten jullie
om 13u30 aan het lokaal en om 16u30 mogen jullie als echte
avonturiers terug naar huis keren. Vergeet niet jullie sjaaltje en 50
cent voor een drankje. Doe best ook kledij aan die wat vuil mag
worden.
PS. Probeer jullie mondjes nog een beetje toe te houden tegen de
andere groepen want wij willen de schat natuurlijk wel als eerste
vinden hé! ;)

Zondag 5 december: Zie ginds komt de stoomboot
Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan! Hij brengt ons Sint
Nicolaas, ik zie hem al staan. Oefen maar alvast jullie liedjes, want
misschien komt er wel hoog bezoek op het lokaal. Jullie zijn toch wel
allemaal braaf geweest hé? We spreken af om 13u30 aan het lokaal
en jullie mogen terug huiswaarts keren om 16u30. Vergeet zeker jullie
sjaaltje niet en 50 cent voor een drankje!

Zondag 19 december: O dennenboom...
Binnenkort is het kerst en daarom zorgen wij alvast voor een kleurrijke
activiteit! Haal zeker jullie beste knutselkunsten naar boven want we
gaan voor wat versiering zorgen in de kerstboom. We verwachten jullie
op het lokaal om 13u30 en de activiteit zal gedaan zijn om 16u30.
Vergeet geen KLJ-sjaaltje, een knutselschort of T-shirt die eventueel
vuil mag worden en 50 cent voor een drankje.
Tot dan!

Xoxo
Jullie lieve leiding,
Marthe, Yelena, Annemien en Eveline

TUGRO

Verantwoordelijke
Jasmien Lauwers
0468.29.01.27

Zondag 7 november: 1 tegen allen
Hebben jullie ook zoveel zin in een namiddag vol leuke spelletjes en
uitdagingen? Jullie leiding kijkt er alvast naar uit! Jullie worden
allemaal verwacht op het lokaal om 13u30 en wanneer jullie helemaal
uitgespeeld zijn, kunnen jullie om 16u30 terug naar huis gaan. Vergeet
zeker jullie KLJ-sjaaltje en 50 cent niet voor een drankje.

Zondag 21 november: Smullen maar!
Haal jullie beste kookkunsten maar boven want die ga je zeker goed
kunnen gebruiken op deze dag 😉. Kom best met een niet te volle buik
naar de KLJ, want ja alles dat gemaakt wordt moet ook worden opgegeten
natuurlijk! Jullie worden verwacht op ons lokaaltje om 13u30 en mogen
huiswaarts keren om 16u30 met een gevuld buikje. Neem eventueel een
leuke keukenschort mee en 50 cent voor een drankje.

Zondag 5 december: Sinterklaas-activiteit
Een gevulde namiddag vol plezier en wie weet een bijzondere gast… Kom
zeker eens een kijkje nemen, want jullie worden opnieuw verwacht om
13u30 tot 16u30 op ons lokaal! Vergeet jullie sjaaltje en 50 cent voor een
drankje niet mee te nemen.

Zondag 19 december: Secret santa
Helaas kunnen we nog niet zo heel veel kwijt over deze activiteit. Wat we
wel al met zekerheid kunnen zeggen is dat je hem zeker niet wilt missen!
Kom dus allemaal tegen 13u30 naar ons KLJ-lokaaltje en wanneer alle
spanningen eraf zijn, mogen jullie om 16u30 huiswaarts keren. Vergeet
zeker geen 50 cent voor eventueel een drankje.
XOXO jullie leiding
Aaron, Emma, Minne en Jasmien

+13

Verantwoordelijke
Hanne Van Gysel
0479.79.59.93

Zondag 7 november: Voorwaarts, mars! Ter
plaatse, rust!
Jullie lezen het goed, we gaan nog is met z’n allen marcheren! De
route hangt zoals altijd af van wie de kaart leest. Elk detail kan
belangrijk zijn en oh ja, begin al eens met het noorden naar boven te
houden. Het wordt een unexpected journey door onze gemeente
Moerbeke! Je doet best stevige stapschoenen aan. We vertrekken om
13u30 en hopen terug te zijn om 16u30. 50 cent voor een drankje en
je sjaaltje komen ook van pas.

Zondag 21 november: Neeee, ik was eerst!
Misschien kan je het niet afleiden uit de titel maar we gaan quizzen! Haal al
je denk skills dus maar al boven! We zien jullie graag verschijnen aan het
lokaal om 13u30 en het is gedaan rond 16u30. Vergeet zeker je sjaaltje,
50 cent voor een drankje en je drinkbus niet.

Vrijdag 3 december: Lekker chillen!
Zoals je al kan lezen in de titel gaan wij lekker chillen! Trek dus maar je
chillkleren aan. Om jullie gerust te stellen: we gaan geen yoga doen hoor!
;)) We verwachten jullie om 19u30 aan het lokaal en om 22u30 is het tijd
om al ‘chillend’ naar huis te gaan. Breng zeker 50 cent mee voor een
drankje.
PS: Vroeger naar huis gaan is ook een optie voor de studenten.

Vrijdag 17 december: Ich bin so toll!
We weten dat jullie waarschijnlijk allemaal aan het focussen zijn op de
examens maar: wie is er nu geen fan van Duitse schlagermuziek? Wij
alleszins wel! Wat we gaan doen vertellen we nog niet maar je mag altijd in
passende Duitse kledij verschijnen voor pluspunten! We verwachten jullie
om 19u30 aan het lokaal en om 22u30 zijn we wel uitgezongen en mogen
jullie huiswaarts keren. Vergeet zeker je sjaaltje en 50 cent niet voor een
drankje.
PS1: Vroeger naar huis gaan is een optie voor de studenten.
PS2: Wie zich al eens wil bijscholen kan al wat Duitse schlagermuziek
opzoeken.

Kusjessss de leiding x
Luna, Hanne en Matthias

+16

Verantwoordelijke
Lander Herssens
0471.55.28.16

12, 13 en 14 november: weekend
Jawel hoor, het is weer zo ver op 12, 13 en 14 november gaat de +16 op
weekend. Zet je valies maar al klaar want we gaan de gekste dingen doen!
Kusjes jullie leiding xx

Vrijdag 19 november: kroegentocht
Oooh das lekker eeee! Haal die goeie dans/stap benen maar al van stal
want op 19 november gaan we op kroegentocht! Fix dat extra zakcentje
bij de mama en papa :))
Toedels de leiding xx

Zaterdag 4 december: Sinterklaas
Warm jouw stembanden maar op en zorg dat je de liedjes van de Sint uit je
hoofd kent! Op 4 december verwachten we alle brave kindjes op ons
lokaal!
Knipoog van de Sint ;))

Zaterdag 18 december: Kerstmarkt
Voor een dorstje groot of klein zijn jullie allemaal welkom op de kerstmarkt!
Alle lekkere drankjes zullen te verkrijgen zijn op 18 december!
Jullie leiding zegt HO HO HO

Vrijdag 31 december: Nieuwjaar
Op 31 december zijn jullie allemaal welkom om met ons nieuwjaar te
vieren. Meer info hierover volgt nog.
Jullie kapoenen de leiding, 1 januari 2022

+20

Verantwoordelijke
Femke Cerpentier
0479.59.50.59

Hey, hoi, hallo daar!
Wij weer... de plus 20... dit jaar wel met deels nieuwe leiding! Wij,
Fran, Femke en Nina kunnen alvast aankondigen dat de eerste
activiteit op vrijdag 5 november zal plaatsvinden. Wat we zullen doen
en waar we afspreken? Dat laten we natuurlijk later nog weten.
Voorlopig is dit nog een klein geheimpje... (Het is zeker niet omdat we
nog niet weten wat we gaan doen hoor.) Jullie horen dus nog van ons!
Veel knuffels (nu het terug mag) Fran, Femke en Nina

Lottes American dream

Hey! Ik ben nu al een paar weken in San Diego
voor mijn taalstudie. Ik heb het hier enorm naar
mijn zin! De campus waar ik les volg is heel
groot en modern. De lessen zijn veel
energieker dan in België. Zo leer ik de Engelse
taal ook beter. Op mijn school zitten leerlingen
vanuit bijna alle landen van de wereld, op die
manier kan ik veel Engels praten. Het is tof om
veel culturen te leren kennen en nu heb ik
vrienden van over de hele wereld. Er valt hier
zoveel te beleven in deze grote mooie stad.
Elke dag ga ik op uitstap ofwel naar het strand
of naar de binnenstad of ga ik uiteten in een
restaurantje. Binnenkort ga ik op tripjes naar
Los Angeles en Las Vegas. Ik hou jullie nog op
de hoogte van mijn taalstudie in de volgende
BZB! Stay tuned!

IN DE SPOTLIGHT
Yelena Vanhove

Verjaardag: 5 maart
Functie binnen KLJ Moerbeke: Leiding jong klj
Hobby’s: KLJ
Wie is je idool? Ik heb er niet echt een
Favoriete KLJ-moment: DE SPORTFEESTEN!!!
Wat wil je later worden? De leuke oude oma :)
Waar droom je van? Voor minder voedselschaarste en
armoede
Wie aanbid je? Aanbidden zou ik het niet noemen, maar
ik kijk wel veel op naar mijn zus
Lievelingsfilm? The Hobbit, Lord of The Rings en
Parasite
Lievelingsboek? Als ik blijf
Mooiste plekje van jouw gemeente? De Watergang van
de Moerbekepolder
Studies/Job: Economie moderne talen

Bakken met
Annemien
Wentelteefjes

20 minuten
4 stuks
Moeilijkheidsgraad:

Vanaf nu is het gedaan met het oude brood weg te gooien. Want wij maken er weer iets
lekker van namelijk ( ‘trrrrrrrr’ tromgeroffel ) wentelteefjes!! Heb jij nu ook zo’n zin om dit
te maken? Wel dan heb ik hier voor jou het perfecte receptje!
Wat heb je nodig?
Ingrediënten:
· 4 sneetjes oud brood
· 1 ei
· 200 ml melk
· 1 zakje vanillesuiker
· boter
· suiker of ander zoet beleg naar keuze

Keukenmateriaal:
· klopper of vork
· diep bord
· bakpan

Hoe ga ik aan de slag?
1. Klop de eieren en de melk op in een diep bord en voeg de vanillesuiker toe.
2. Klop het mengsel nog eens goed met je klopper of vork.
3. Leg een snee brood ongeveer 20 seconden in het mengsel en draai hem daarna om.
4. Laat een klontje boter smelten in de pan en leg het sneetje brood erin.
5. Bak de onderkant goudbruin, draai om en doe dit ook met de andere
zijde.
6. Herhaal deze stapjes ook met de andere sneetjes brood.
7. Bestrooi je wentelteefje nog even met wat suiker of iets anders van
zoet beleg voor je het serveert of opeet.
8. SMAKELIJK!
Bron: https://www.leukerecepten.nl/recepten/wentelteefjes/
https://www.ad.nl/koken-en-eten/zo-maak-je-ouderwets-lekkere-wentelteefjes
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