BladZonderBodem

januari-februari

Wat gaat de tijd toch snel! Het nieuwe jaar is alweer in zicht en we zitten
weer helemaal in de feeststemming.
Ook willen we even vermelden dat er een facebookpagina is waarop je onze
klj kleren 2de hands kan verkopen. Dus heb jij een trui (of andere kledij)
liggen dat niet meer past voor jouw kind? Neem hierop dan zeker eens een
kijkje!

Voorwoord
Dag KLJ’ers,
Ondertussen is ook 2021 weer gepasseerd en kijken we uit naar een
gelukkig, hoopvol maar vooral een 2022 zonder beperkingen. Hoopvol
voor de toekomst, voor wat ons nog te wachten staat dit werkjaar: de
komende activiteiten, onze tweede fuif in april en de geweldige zomer,
die er wat mij en mijn koude voeten betreft nu al aan mocht komen.
Hopelijk is het voor het buitenlands kamp ook 3e keer goede keer en
mogen we deze zomer met +16 dan eindelijk richting Hongarije
vertrekken.
Vrij in de zin dat we ervoor duimen dat we weer fysieke activiteiten
kunnen geven binnen en buiten op een veilige manier en zonder al te
veel restricties. Ook voor ons waren de beslissingen om tijdelijk geen
activiteiten meer te doen en de Sint af te bellen niet makkelijk. Laten we
nu samen nog eens een effort doen om Covid klein te krijgen en een
groots KLJ-voorjaar te beleven!
Laten we met die positieve blik verder kijken naar de toekomst. Er staan
weer een aantal leuke activiteiten voor de deur waar jullie naartoe
kunnen nadat de feestelijke kalkoen, gourmet, fondue of wintergrill
verteerd is. Samen met ons klinken op het nieuwe jaar doe je met een
biertje op de streekbierenavond. Naar jaarlijkse traditie gaan we
binnenkort ook weer schaatsen en als het even mee zit zal onze prins
carnaval dit jaar wel op de Moerbeekse straten mogen komen in onze
praalwagen. Er is veel om naar uit te kijken dus!
Mijn laatste woorden spendeer ik aan de terugkomst van Lotte bij de
+13. De American Dream kent zij nu al. Lotte, nu is het tijd dat je de
+13-dream leert kennen 😉 !
Groetjes en tot snel!
Jullie leiding!

Lise Claessens
Iona Laureys

Xente De Witte
Julie Herman

Lucas Dieleman

Lentel Roelandt
Jasper De Backer

ACT. +16

Anouk Huyghe

ACT. +16

Tiana Verschueren

iraunaj
Floor Miliau

Flore Van Eynde
Aagje De Mol

Lore De Schepper

Antje Van Hecke

ACT. J-KLJ,
TUGRO & +13

Laure Stoop

ACT. J-KLJ,
TUGRO & +13

-16: 4 juli tot 9 juli
+16: 12 juli tot 25 juli

!!Kampdatums!!

Michaël Zaman
Birgit Herman

Alexander Schodts

Melvin De Block
Julie Meul

Filien Veldeman

Minne Aper

Marthe Van Hecke
Britt Van Den Berghe

ACT. +16

Sander De Smet

ACT. +16

Streekbierenavond

Finley De Bruyne

ACT. +16

iraurbef
Ward Van Hecke
Liere Van Den Walle

Carnavaal
ACT. J-KLJ,
TUGRO, +13 & +16

Noud Van Damme

ACT. J-KLJ,
TUGRO & +13

Dries Danneels

ACT. J-KLJ,
TUGRO, +13 & +16

-16: 4 juli tot 9 juli
+16: 12 juli tot 25 juli

!!Kampdatums!!

J-KLJ

Verantwoordelijke
Marthe Van Hecke
0470.46.26.32

Zondag 9 januari: Ruige Spelen
Lieve leden,
Het is weer zover, het zijn weer… ruige spelen! Rugby, ontrouwe hond
en robin hood zeggen je vast wel iets. En anders is het meer dan tijd
om deze fantastische spelletjes te leren kennen! ;) Kijk zeker eens
naar het weer, want je warm aankleden kan nodig zijn. Stiekem hopen
we ook op sneeuw, dus breng in dat geval zeker je handschoenen
mee.
We verwachten jullie om 13u30 aan het KLJ-lokaal en om 16u30
kunnen jullie moe maar voldaan terug naar huis. Een drinkbus
meebrengen is dus zeker een goed idee.

Zondag 23 januari: Miss & Mister Jong-KLJ
Word jij de nieuwe miss of mister Jong-KLJ? Je zal ervoor moeten
strijden! Toon ons wat je waard bent en wie weet word jij wel
gekroond. Wij kijken er alvast met veel spanning naar uit! Als je ook
voor de titel wil vechten, kom dan om 13u30 naar ons lokaal. Om
16u30 is de winnaar bekend. Vergeet ook zeker je sjaaltje en je
drinkbus niet.
PS: check ook zeker eens de volgende activiteiten, zodat je je niet
vergeet in te schrijven ;)

Zondag 6 februari: Schaatsen!!
Op dit moment weten we nog niet of het schaatsen zal kunnen
doorgaan. Van zodra we meer weten, brengen we jullie op de hoogte.
Houd dus zeker jullie mail in de gaten!
Als het schaatsen niet kan doorgaan voorzien we een alternatief!

Zondag 20 februari: Verrassingsactiviteit
Wie houdt er nu niet van verrassingen? Wij alvast wel! Om mee te
kunnen doen aan deze TOP-activiteit kom je best om 13u30 naar ‘t
Venneken. De verrassing is gedaan om 16u30, en dan gaan we met veel
nieuwe herinneringen naar huis. Neem best je sjaaltje en drinkbus
mee.

Zondag 27 februari: Carnaval
Deze zondag staat er ons een belangrijke maar fijne klus te wachten,
namelijk de eretitel van prins carnaval verdedigen op carnaval. Dit jaar
gaan door de straten van Moerbeke paraderen als echte boeren en
boerinnen, ook de dieren die op de boerderij leven zijn welkom. Dus
begin maar al te zoeken naar jullie verkleedkleren. We verzamelen om
13u aan het lokaal. De ouders die ons willen komen bewonderen zijn
welkom in het centrum tijdens de stoet, die begint om 14u30. Rond
17u30 zijn we terug aan het lokaal. Jullie mogen ook na de stoet direct
mee naar huis met jullie ouders, maar gelieve dit dan voor de activiteit te
melden aan de leiding. Mochten er nog dingen later veranderen laten we
jullie het nog zeker weten.
TOT DAN!

Vele groetjes,
jullie leiding Marthe, Yelena, Annemien en Eveline

TUGRO

Verantwoordelijke
Jasmien Lauwers
0468.29.01.27

Zondag 9 januari: Een klassieker!
Het nieuwe jaar zetten we in met een 'classic ladderspel'. Even testen
wie na al dat feesten en lekker eten nog bovenaan de ladder raakt. Het
zal zeker en vast de perfecte afsluiter zijn van een geslaagde
kerstvakantie! Jullie zijn welkom van 13u30 tot 16u30 op ons lokaal.
Wij zullen door de strengere Covid regels geen drankjes verkopen, dus
neem zeker een drinkbus mee.

Zondag 23 januari: Dorpspel
Vandaag gaan we het mooie Moerbeke verkennen. Jullie nemen het tegen
elkaar op in het dorp. Zorg dus voor aangepaste kledij en nemer ZEKER je
KLJ-sjaaltje mee en je drinkbus! We beginnen de tocht om 13u30 en
tegen 16u30 zijn we terug op het lokaal.

Zondag 6 februari: Schaatsen!!
Op dit moment weten we nog niet of het schaatsen zal kunnen
doorgaan. Van zodra we meer weten, brengen we jullie op de hoogte.
Houd dus zeker jullie mail in de gaten!
Als het schaatsen niet kan doorgaan voorzien we een alternatief!

Zondag 20 februari: Mystery game
Ben jij ook zo nieuwsgierig naar deze geheimzinnige activiteit? Kom dan
zeker een kijkje nemen op ons KLJ lokaal om alles te weten te komen.
Jullie worden verwacht van 13u30 en eenmaal alle spanningen eraf zijn,
kunnen jullie om 16u30 huiswaarts keren. Vergeet zeker geen drinkbus
mee te nemen en hopelijk tot dan!

Zondag 27 februari: Carnaval
Deze zondag staat er ons een belangrijke maar fijne klus te wachten,
namelijk de eretitel van prins carnaval verdedigen op carnaval. Dit jaar
gaan door de straten van Moerbeke paraderen als echte boeren en
boerinnen, ook de dieren die op de boerderij leven zijn welkom. Dus
begin maar al te zoeken naar jullie verkleedkleren. We verzamelen om
13u aan het lokaal. De ouders die ons willen komen bewonderen zijn
welkom in het centrum tijdens de stoet, die begint om 14u30. Rond
17u30 zijn we terug aan het lokaal. Jullie mogen ook na de stoet direct
mee naar huis met jullie ouders, maar gelieve dit dan voor de activiteit te
melden aan de leiding. Mochten er nog dingen later veranderen laten we
jullie het nog zeker weten.
TOT DAN!

Jullie leiding,
Emma, Minne, Aaron & Jasmien

+13

Verantwoordelijke
Hanne Van Gysel
0479.79.59.93

Zondag 9 januari: Tis dan weer eens tijd voor
een klassieker hee
Het wordt een middag om jullie beste onderhandelingsskills en goede
tactieken nog eens boven te halen, want dat zou wel eens van pas
kunnen komen. We verwachten jullie om 13u30 aan het lokaal en
vergeet ook zeker jullie drinkbus en mondmasker niet. Om 16u30 zit
de activiteit er weer op.

Zondag 23 januari: Brand in de keuken!!!
Jullie gaan er alles aan moeten doen om die brand en de stank van
verbrand in keuken te voorkomen, maar wij vertrouwen jullie (een beetje).
We verwachten jullie om 13u30 met BAKKEN vol talent aan ons lokaal.
Vergeet ook zeker jullie drinkbus en mondmasker niet. Om 16u30 mogen
jullie met jullie volle buikjes weer naar huis.

Zondag 6 februari: Schaatsen!!
Op dit moment weten we nog niet of het schaatsen zal kunnen
doorgaan. Van zodra we meer weten, brengen we jullie op de hoogte.
Houd dus zeker jullie mail in de gaten!
Als het schaatsen niet kan doorgaan voorzien we een alternatief!

Zondag 20 februari: Wie zal het zeggen???
Wij gaan het jullie alleszins nog niet zeggen wat we gaan doen. De enige
manier om daarachter te komen is er door om 13u30 stipt aan het lokaal te
staan, dat is het enige wat wij er over kunnen zeggen. En als jullie er dan
achter zijn gekomen mogen jullie terug huiswaarts om 16u30. Vergeet ook
zeker jouw eigen drinkbus niet en een mondmasker!

Zondag 27 februari: Carnaval
Deze zondag staat er ons een belangrijke maar fijne klus te wachten,
namelijk de eretitel van prins carnaval verdedigen op carnaval. Dit jaar
gaan door de straten van Moerbeke paraderen als echte boeren en
boerinnen, ook de dieren die op de boerderij leven zijn welkom. Dus
begin maar al te zoeken naar jullie verkleedkleren. We verzamelen om
13u aan het lokaal. De ouders die ons willen komen bewonderen zijn
welkom in het centrum tijdens de stoet, die begint om 14u30. Rond
17u30 zijn we terug aan het lokaal. Jullie mogen ook na de stoet direct
mee naar huis met jullie ouders, maar gelieve dit dan voor de activiteit te
melden aan de leiding. Mochten er nog dingen later veranderen laten we
jullie het nog zeker weten.
TOT DAN!
Jullie kapoentjes
Luna, Lotte, Matthias en Hanne

+16

Verantwoordelijke
Lander Herssens
0471.55.28.16

Vrijdag 14 januari: Quizzzzz
Begin die hersenen maar al te trainen en leer het getal pi maar al
vanbuiten want we gaan quizzen! Of zoals Erik Van Looy zou zeggen
“Beginnen doen we met 3 6 9!”
Knipoog van de leiding!

Vrijdag 28 januari: Chillen met de gang
Omdat de er enkele onder ons in de gevreesde examenperiode zitten en
studeren zeer veel energie vraagt, gaan we gewoon iets rustig doen. Een
beetje chillen zoals de jeugd van tegenwoordig al eens durft te zeggen. We
verwachten jullie allemaal om 20u aan het lokaal.
Dikke kus, de leiding!

Vrijdag 4 februari: Gewestdrink
Vandaag is de dag dat we samen met het gewest gaan klinken op het
nieuwe jaar! Meer info volgt nog.
3 bezen van de leiding!

Zondag 6 februari: Schaatsen!!
Op dit moment weten we nog niet of het schaatsen zal kunnen
doorgaan. Van zodra we meer weten, brengen we jullie op de hoogte.
Houd dus zeker jullie mail in de gaten!
Als het schaatsen niet kan doorgaan voorzien we een alternatief!

Vrijdag 11 februari: Streekbierenavond
Kaviaar met champagne zal er helaas niet zijn, maar geen paniek de
biertjes zullen zeker en vast fris staan! Er komt nog een berichtje op
Facebook en WhatsApp voor zij die graag een shiftje willen meedraaien.
Vergeet zeker niet je profielfoto aan te passen en dan zien we jullie graag
met een drankje in de hand in het Buurthuis!
Toedels jullie leiding!

Vrijdag 25 februari: Valentijnsdiner
Veel kunnen we hier nog niet over kwijt want onze betrouwbare bron
cupido moet zijn pijlen nog afschieten! Het enige wat we al kwijt kunnen is
dat jullie om 20u aan het lokaal verwacht worden!
Intiem kusje van de leiding!

Zondag 27 februari: Carnaval
Deze zondag staat er ons een belangrijke maar fijne klus te wachten,
namelijk de ere titel van prins carnaval verdedigen op carnaval. Dit jaar
gaan de door de straten van Moerbeke paraderen als echte boeren en
boerinnen, ook de dieren die op de boerderij leven zijn welkom. Dus
begin maar al te zoeken jaar jullie verkleed kleren. We verzamelen om
13u aan het lokaal. De ouders die ons willen komen bewonderen zijn
welkom in het centrum tijdens de stoet, die begint om 14u30. Rond
17u30 zijn we terug aan het lokaal. Jullie mogen ook na de stoet direct
mee naar huis met jullie ouders, maar gelieve dit dan voor de activiteit te
melden aan de leiding. Mochten er nog dingen later veranderen laten we
jullie het nog zeker weten.
TOT DAN!

+20

Verantwoordelijke
Femke Cerpentier
0479.59.50.59

Dag +20'ers,
18 februari is het zover! Dan is het weer activiteit. Hou die avond alvast
vrij in jullie agenda! Wat we juist zullen doen, laten we jullie nog weten
via Whatsapp/Facebook.
Tot dan!
xoxo jullie lieftallige leiding

Lottes American dream
Hey! Sinds 20 december ben ik terug in België
van mijn taalstudie in San Diego, US. Perfecte
timing om samen met mijn familie een toffe
kerst en een leuk nieuwjaar te vieren! Ik heb
13 weken lang Engels gestudeerd in een
internationale school, dit heeft mijn Engels
enorm verbeterd! Nu kan ik Engels eventueel
toepassen in mijn studies en mijn toekomstige
job. Ook heb ik veel nieuwe vrienden van over
de hele wereld kunnen maken, ik ben zelfs al
aan het plannen om enkelen te bezoeken in
hun land. Deze taalreis was een mix van
studeren en reizen, ik ging naar school terwijl
ik de stad en de omgeving kon ontdekken. Het
was een geweldige ervaring!

IN DE SPOTLIGHT
Luna Pellecom

Verjaardag? 4 juni
Functie binnen KLJ Moerbeke ? Leiding +13
Hobby’s? KLJ en dansen
Wie is je idool? Gio kemper
Favoriete KLJ-moment? Sportfeesten!!!
Wat wil je later worden? Totaal GEEENNN idee
Waar droom je van? Dat iedereen voor altijd in de klj
blijft! 🤪
Wie aanbid je? Ik kijk wel echt op naar mijn zus! Cliché
maar het is waar ;))
Lievelingsfilm? In the heights
Lievelingsboek? Everything i never told you
Mooiste plekje van jouw gemeente? Brugje aan de
kreek
Studies/Job? Economie moderne talen

Bakken met
Annemien
Miniworstenbroodjes

25 minuten
4 personen
Moeilijkheidsgraad:

Daar zijn ze dan, de feestdagen! Gezelligheid, warmte en lekker eten!! Zo een uitgebreide maaltijd
begint meestal met een aperitiefje… Wil jij scoren met een lekker hapje? Dan heb ik het perfecte
receptje voor jou gevonden namelijk MINIWORSTENBROODJES! Ze zijn super lekker en mega snel
gemaakt, gewoonweg fantastisch!!
Keukenmateriaal:
Wat heb je nodig?
· Mes
Ingrediënten:
· 13 plakjes diepvriesbladerdeeg · Snijplank
· Kommetje
· 1 ei
· 1 blikje kleine cocktailworstjes · Vork
·
·
·

Keukenborsteltje
Bakplaat
Vel bakpapier (even groot als de bakplaat)

Hoe ga ik aan de slag?
1. Verwarm de oven voor op 220°C.
2. Leg het bladerdeeg op een snijplank en laat het ontdooien tot je het goed kan vouwen.
3. Snijd het bladerdeeg in repen die iets kleiner zijn dan een cocktailworstje.
4. Breek het ei in een kommetje en klop het los met een vork.
5. Rol een worstje in het reepje bladerdeeg. Plak het deeg vast met wat
losgeklopt ei. Snijd het overtollige deeg weg.
6. Leg een vel bakpapier op de bakplaat. Leg hier de worstenbroodjes op met
hun sluiting naar beneden.
7. Strijk alle worstenbroodjes in met het losgeklopte ei. Zet de
worstenbroodjes in het midden van de warme oven en laat ze 10-15 minuten
bakken.
8. Haal de worstenbroodjes uit de oven als ze helemaal dik en goudbruin
gebakken zijn.
9. Leg ze op een schaal (verbrand je vingers niet!) en eet ze warm op.
10. SMAKELIJK!
Bron: het complete Ketnet kookboek (Ketnet,2012)

FOTOPAGINA

