BladZonderBodem

september-oktober

De start van een nieuw werkjaar, dat wil zeggen: 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
Dag liefste KLJ’ers
Na een geweldige sportfeestzomer kunnen wij terug
beginnen met onze activiteiten! Nog meer goed nieuws:
momenteel zijn er geen geldende coronamaatregelen voor
jeugdbewegingen. Hierdoor zullen we dus ten volste kunnen
genieten van de startdag, de spaghettiavond en de rest van
het werkjaar.
Een nieuw jaar betekent ook nieuwe leiding. Dit jaar worden
we versterkt door 6 nieuwe knappe koppen! We krijgen
opnieuw de kans om allemaal samen te komen op de klj en
ook op onze evenementen, want onze welgeliefde fuif
Forest Fever kunnen we terug organiseren.
Met zo veel mogelijkheden hopen we jullie blije gezichten
dan ook héél veel te zien!
Veel liefs en tot dan
Jullie leiding en bestuur

Hoofdleiding
Femke Cerpentier

cerpentierfemke@gmail.com
0479.59.50.59

robindebruyne123@gmail.com
0498.35.68.17

Robin de Bruyne

Bestuur

Bestuursvoorstelling
Hieronder ziet u het voltallige 18-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!
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Zondag 10 oktober: De gouwe ouwe
Na die spetterende startdag heb jij toch ook zin om nog meer
spelletjes te spelen? Wij alvast wel! We beginnen met enkele
fantastische klassiekers, maar er staan ook nieuwe spelletjes op het
programma! We spreken om 13u30 af aan ‘t Venneken (ons nieuwe
lokaal) en om 16u30 zijn we uitgespeeld. Je KLJ-sjaaltje en 50 cent
voor een drankje zullen zeker van pas komen.

Zondag 24 oktober: 't groep
KLJ’ers, hebben jullie ook zin om weer nieuwe vriendjes te maken? Deze
keer blijven we niet alleen binnen de grenzen van ons mooie Moerbeke,
maar trekken we ook verder weg: naar Wachtebeke! Daar ontmoeten we
heel wat andere KLJ’s om er samen een super toffe dag van te maken.
We spreken af om 13u aan ons mooie lokaal. Onze mama’s en papa’s
kunnen onze vriendjes in de auto leren kennen, want we vragen dat zij ons
naar Puyenbroeck brengen. Rond 17u15 zijn we klaar in Puyenbroeck en
we spreken daar dan ook met de ouders af aan de gewone parking (niet
die van het zwembad). Rond 17u30 zijn we op het lokaal en dan kan
iedereen terug huiswaarts keren.
Kom jij ook? Inschrijven kan door voor 17 oktober een mailtje naar
vanheckemarthe@outlook.com te sturen. Vermeld ook in welke
leeftijdsgroep je zit. Vergeet geen €4 over te schrijven op volgend
rekeningnummer: BE91 7374 2005 2176 met als mededeling: J-KLJ ‘t
groep + naam lid. Uiteraard mag ook je KLJ-sjaaltje niet ontbreken.
Tot dan!
Annemien, Yelena, Eveline en Marthe

TUGRO

Verantwoordelijke
Jasmien Lauwers
0468.29.01.27

Zondag 10 oktober: Back to basics

Vandaag keren we terug naar de basis met onze favoriete klassieker
Kijk jij er ook naar uit de echte KLJ'er weer uit te hangen? Kom dan
zeker om 13u30 naar 't Venneken! Doe kleren aan die tegen een
stootje kunnen en vergeet je KLJ-sjaaltje en eventueel 50 cent voor
een drankje niet! Tot dan!

Zondag 24 oktober: 't groep
KLJ’ers, hebben jullie ook zin om weer nieuwe vriendjes te maken? Deze
keer blijven we niet alleen binnen de grenzen van ons mooie Moerbeke,
maar trekken we ook verder weg: naar Wachtebeke! Daar ontmoeten we
heel wat andere KLJ’s om er samen een super toffe dag van te maken.
We spreken af om 13u aan ons mooie lokaal. Onze mama’s en papa’s
kunnen onze vriendjes in de auto leren kennen, want we vragen dat zij ons
naar Puyenbroeck brengen. Rond 17u15 zijn we klaar in Puyenbroeck en
we spreken daar dan ook met de ouders af aan de gewone parking (niet
die van het zwembad). Rond 17u30 zijn we op het lokaal en dan kan
iedereen terug huiswaarts keren.
Kom jij ook? Inschrijven kan door voor 17 oktober een mailtje naar
vanheckemarthe@outlook.com te sturen. Vermeld ook in welke
leeftijdsgroep je zit. Vergeet geen €4 over te schrijven op volgend
rekeningnummer: BE91 7374 2005 2176 met als mededeling: TUGRO ‘t
groep + naam lid. Uiteraard mag ook je KLJ-sjaaltje niet ontbreken.
Kusjes
Jasmien, Aaron, Emma en Minne

+13

Verantwoordelijke
Hanne Van Gysel
0479.79.59.93

Zondag 10 oktober: Tien om te zien
Al jaar en dag gekend van bij VTM, maar nu pas is ‘Tien om te zien’
ook doorgebroken binnen KLJ Moerbeke. Geen nood, we gaan niet op
zoek naar de Clouseau, Natalia of Laura Tesoro van de +13! Deze
editie van tien om te zien leidt ons veel verder, letterlijk dan. We
spreken om 13u30 af aan het lokaal en dus NIET op het strand van
Blankenberge. Breng je sjaaltje, 50 cent voor een drankje en
drinkbus mee. Om 16u30 hebben we de tien al wel gezien en mogen
jullie huiswaarts keren.

Zondag 24 oktober: 't groep
KLJ’ers, hebben jullie ook zin om weer nieuwe vriendjes te maken? Deze
keer blijven we niet alleen binnen de grenzen van ons mooie Moerbeke,
maar trekken we ook verder weg: naar Wachtebeke! Daar ontmoeten we
heel wat andere KLJ’s om er samen een super toffe dag van te maken.
We spreken af om 12u45 met de fiets aan ons mooie lokaal. We rijden
dan samen naar Puyenbroeck. Rond 17u15 zijn we klaar in Puyenbroeck
en keren we weer terug naar Moerbeke. Rond 17u45 zijn we op het lokaal
en dan kan iedereen terug huiswaarts keren.
Kom jij ook? Inschrijven kan door voor 17 oktober een mailtje naar
vanheckemarthe@outlook.com te sturen. Vermeld ook in welke
leeftijdsgroep je zit. Vergeet geen €4 over te schrijven op volgend
rekeningnummer: BE91 7374 2005 2176 met als mededeling:+13 ‘t groep
+ naam lid. Uiteraard mag ook je KLJ-sjaaltje niet ontbreken.
xoxo de leiding

+16

Verantwoordelijke
Lander Herssens
0471.55.28.16

Vrijdag 1 oktober: Saved by the bell
Waarde +16'ers
Wij kunnen eindelijk terug van start gaan met onze activiteiten! Zoals
gewoonlijk kunnen we over deze activiteit niet veel kwijt, maar hier toch de
nodige info. We verwachten jullie aan het lokaal om 20u en ronden af rond
23u. Trek niet je mooiste kleren aan en vergeet ook geen geld voor je
drankje. Doe ook allemaal een rok aan, want dat zou wel eens punten
kunnen opleveren...
PS: na de activiteit is het Lekker op de trekker waarbij de
enthousiastelingen kunnen flyeren en genieten van een geweldig feest.

Vrijdag 15 en zaterdag 16 oktober: Forest Fever
Hoewel dit geen officiële activiteit is van de +16 groep, hopen wij toch op
jullie massale aanwezigheid op deze evenementen. Geniet ervan nu het
terug mag, of zoals Joachim zou zeggen: "Nie schauw pakken!". Voor
Forest Fever hopen wij wel op zoveel mogelijk helpende handen, dus
probeer dat weekend niets anders in te plannen.
Mercikes en kusjes van jullie leiding xx

Vrijdag 29 oktober: Dinosaurusrace
Rijd allemaal jullie T- Rex maar uit de schuur, want deze vrijdag scheuren
we ermee door de straten. Zoals gewoonlijk, doe niet de mooiste kleren
aan een vergeet je drinkgeld niet. Maar je mooiste dino bestijgen doe je
niet voor niets; wij vragen jullie allen om je cowboyhoed op te zetten. Om
20u zal het lokaal toegankelijk zijn en om 23u is het tijd om op te krassen.
Tot dan en moge de beste winnen!

+20

Verantwoordelijke
Femke Cerpentier
0479.59.50.59

In september en oktober zijn er helaas nog geen +20 activiteiten. De
eerste activiteit gaat door op 5 november. Meer informatie hierover
volgt later.
Groetjes
Femke, Fran en Nina

Lottes American dream
Lotte zit tot December in San Diego, in
de Verenigde Staten. Ze is vertrokken
op 19 september en kon helaas dus niet
aanwezig zijn op de startdag 😢. Maar
geen nood, hier kan je haar American
dream volgen!

Lees hier volgende keer Lottes eerste avonturen in San Diego!

IN DE SPOTLIGHT
Aaron Schaut

Verjaardag: 11 augustus
Functie binnen KLJ Moerbeke: leiding tugro, vendel- en
dansverantwoordelijke
Hobby’s: KLJ, (magneet)vissen, lezen
Wie is je idool? Leonardo DiCaprio
Favoriete KLJ-moment: kamp
Wat wil je later worden? een trotse vader
Waar droom je van? een goede leider zijn
Wie aanbid je? mijn papa
Lievelingsfilm? Pirates Of The Caribbean
Lievelingsboek? Harry Potter en de Grijze Jager
Mooiste plekje van jouw gemeente? het platteland

Bakken met
Annemien
GIGA snelle chocoladecake

15 minuten
1 cake
Moeilijkheidsgraad:

Heb jij ook soms zo een zin in een lekkere chocoladecake, maar heb je niet zoveel tijd om
deze te maken? Geen zorgen, deze overheerlijke cake is in slechts 15 minuten gemaakt en
je kan er al lekker van beginnen smullen. Jaja, je leest het goed het duurt MAAR 15
MINUTEN! Heb je nu ook zo’n zin om deze cake te maken? Komaan, hier gaan we!
Wat heb je nodig?
Ingrediënten:
· 125 g zwarte chocolade
· 125 g boter
· 3 eieren
· 100 g suiker
· 100 g zelfrijzende bloem
· 50 g bloemsuiker

Keukenmateriaal:
· Kookpotjes om chocolade te smelten
· Mengkommetje
· Houten spatel
· Kom voor in de microgolfoven

Hoe ga ik aan de slag?
1. Smelt de chocolade en boter au bain-marie.
2. Meng de eieren en suiker in een mengkommetje.
3. Voeg het chocolademengsel bij het eiermengsel. Zorg ervoor dat de chocolade niet te warm is,
of je krijgt kleine omeletjes!
4. Voeg de bloem toe.
5. Giet dit mengsel in een kom voor de microgolfoven en zet
gedurende 5 minuten in de magnetron op 700 watt.
6. Wacht even alvorens uit de vorm te halen, laat afkoelen en
bestuif met de bloemsuiker.
7. SMAKELIJK!
Bron: Het complete Ketnet kookboek: van hapje tot dessert
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