BladZonderBodem

maart - april

Hebben jullie in de vorige BZB de kampdata gespot? ;)
Indien niet, geen probleem! Hij is opnieuw terug te vinden bij de kalender.
Heb jij een trui (of andere kledij) van de klj liggen dat niet meer past voor
jouw kind? Neem dan zeker eens een kijkje op de 2de hands
facebookpagina!

Voorwoord
Dag KLJ’ers
Kerstmis en Nieuwjaar liggen intussen ver achter ons, maar 2022 is toch niet
helemaal begonnen zoals we het wouden. Na enkele afgelaste activiteiten,
konden het schaatsen met de andere KLJ’s en carnaval jammer genoeg ook
niet doorgaan. Niet getreurd, volgend jaar zien we onze vrienden en
vriendinnen van het gewest zeker terug en kunnen we onze coolste
carnavalsoutfits terug aan heel Moerbeke laten zien. Gelukkig hadden we
intussen ook een fenomenaal alternatief!
De komende maanden vliegen we er met volle moed terug in. Het jaar is nog
niet om en dus maken we ons klaar voor nog enkele topactiviteiten.
De Jong-KLJ’ers, Tugro’ers en +13’ers zetten zich best al schrap, want er
staat heel wat spannends op hun te wachten! Sommige zullen fantastische
avonturen in het bos beleven, anderen laten hun vrienden ook eens
kennismaken met hun favoriete hobby en nog anderen worden echte
speurneuzen in de zoektocht naar paaseieren. Wie weet wat heeft de
paashaas allemaal voor jullie in petto. 😉
Maar niet alleen de -16 zal een zalige tijd beleven, ook de +16 is er helemaal
klaar voor! De leefweek komt eraan en wat is er nu leuker dan na de les
rechtstreeks naar de KLJ te gaan?!
Intussen kijken we ook al reikhalzend uit naar 15 april, want
streekbierenavond staat voor de deur! Wij hebben er alvast keiveel zin in!
Dat is niet het enige waar we voor staan te springen, want hoe meer BZB’s
jullie in jullie mailbox krijgen, hoe dichter we zijn bij de zomer… Een zomer
vol sportfeesten én een fantastisch kamp! We dromen alweer van een kamp
waarop we elkaar nóg beter leren kennen en waar we herinneringen maken
voor het leven. Ook staan we iedere zondagochtend paraat op het lokaal om
te vertrekken naar de sportfeesten, waar we terug kunnen wimpelen,
vendelen, dansen, piramides bouwen, touwtrekken, lopen,… Voor ieder wat
wils! Wij kijken er al naar uit!
Vele groetjes
Jullie leiding
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J-KLJ

Verantwoordelijke
Marthe Van Hecke
0470.46.26.32

Zondag 13 maart: Vriendjesdag!!
Zit je beste vriend of vriendin nog niet in de klj, neem ze dan zeker
mee! Op deze activiteit gaan we leuke spelletjes spelen samen met
jullie vrienden. Wij kunnen alvast niet meer wachten om jullie vriendjes
te leren kennen! Voor deze leuke activiteit zijn jullie het best aanwezig
om 13u30 aan 't Venneken en mogen jullie terug huiswaarts keren om
16u30. Vergeet zeker niet je sjaaltje en een drinkbus.
Tot dan,
De leiding!

Zondag 27 maart: Kokerellen
Haal deze middag de beste chef kok in jou naar boven en wees niet
bang om een paar potten en pannen vuil te maken! Voor deze leuke
kookactiviteit worden jullie verwacht om 13u30 en mogen jullie als
waardige koks terug naar huis om 16u30. Vergeet zeker niet je
sjaaltje, kookschort en je drinkbus.
Kusjes,
De leiding!

Zaterdag 2 april: Bloemenverkoop
Het is weer bloemenverkoop! We zullen deze zaterdag in heel
Moerbeke bloemen verkopen. Kom jij mee helpen? We verwachten je
graag om 10u op het lokaal. Er wordt voor iedereen een middagmaal
voorzien en om 14u kunnen jullie terug huiswaarts keren. Ook de
ouders die graag willen helpen, zijn zeker welkom! Als je komt en het
ziet zitten om te rijden, mag je dit laten weten aan Minne
(0496347802) tegen 26 maart. Vergeet je KLJ-sjaaltje en trui niet
aan te doen. Tot dan!

Zondag 17 april: Pasen
Zou de paashaas weer langsgekomen zijn? Wie weet heeft hij wel iets
lekkers achtergelaten voor jullie! Ja hoor, ik denk het wel! Als jullie ons
willen helpen met zoeken, kom dan zeker om 13u30 naar ‘t Venneken en
als we alles gevonden hebben mogen jullie terug naar huis om 16u30.
Vergeet zeker niet je sjaaltje en je drinkbus.
Tot dan,
De leiding!
Yelena, Eveline, Marthe & Annemien

TUGRO

Verantwoordelijke
Jasmien Lauwers
0468.29.01.27

Zondag 13 maart: Ruige spelen
Vandaag gaan we eens goed ravotten met ruige spelen, dus spaar je
energie maar! Doe zeker kleren en schoenen aan die zeeeer vuil mogen
worden, en pak een drinkbus mee. Jullie zijn welkom op het lokaal van
13u30 tot 16u30.

Zondag 27 maart: Bowlennn
Yesyes je leest het goed! Deze zondag hebben we een speciale activiteit
gepland voor jullie, namelijk bowlen! We spreken af om 13u30 aan het
lokaal en vertrekken van daaruit naar de Bourgondiër in Hulst, tegen
16u30 zijn we terug aan het lokaal.
Gelieve hiervoor op voorhand in te schrijven zodat we weten met
hoeveel we zijn. Dat kan je doen door een berichtje te sturen naar Minne
(0496 34 78 02). We zoeken ook nog ouders die ons kunnen brengen en/of
halen dus moest je kunnen mag je dat mee in het bericht zetten. Vergeet
niet jullie sjaaltje en €4 mee te brengen.

Zaterdag 2 april: Bloemenverkoop
Het is weer bloemenverkoop! We zullen deze zaterdag in heel
Moerbeke bloemen verkopen. Kom jij mee helpen? We verwachten je
graag om 10u op het lokaal. Er wordt voor iedereen een middagmaal
voorzien en om 14u kunnen jullie terug huiswaarts keren. Ook de
ouders die graag willen helpen, zijn zeker welkom! Als je komt en het
ziet zitten om te rijden, mag je dit laten weten aan Minne
(0496347802) tegen 26 maart. Vergeet je KLJ-sjaaltje en trui niet
aan te doen. Tot dan!

Zondag 17 april: Paasactiviteit
Deze zondag kiezen we het hazenpad, namelijk dat van de Paashaas.
Hij heeft per ongeluk wat lekkers laten vallen onderweg dus we blijven
niet op het lokaal vandaag. Wat neem je zeker mee? Goede
stapschoenen, een lange broek, je sjaaltje en een drinkbus. Onze
zoektocht start om 13u30 en eindigt terug op het lokaal om 16u30,
hopelijk niet met lege handen!

XOXO jullie leiding,
Emma, Minne, Aaron & Jasmien

+13

Verantwoordelijke
Hanne Van Gysel
0479.79.59.93

Zondag 13 maart: Genderswitch
Heb je altijd al eens gedroomd om het andere geslacht te zijn? Deze
namiddag is je kans! Tover jezelf om tot een stoere bink of een knappe
dame, laat je maar helemaal gaan. Jullie zijn welkom op het lokaal om
13u30 en na een geslaagde namiddag mogen jullie terug huiswaarts
keren om 16u30. Vergeet je drinkbus niet.

Zondag 27 maart: Den bos in
Haal je camouflagekledij maar naar boven want die zal deze namiddag
goed van pas komen! Trek je goede stevige schoenen maar aan want we
zien jou graag om 13u30 aan het lokaal. Vergeet jullie drinkbus niet. Na
deze spetterende namiddag mogen jullie terug naar huis om 16u30.

Zaterdag 2 april: Bloemenverkoop
Het is weer bloemenverkoop! We zullen deze zaterdag in heel
Moerbeke bloemen verkopen. Kom jij mee helpen? We verwachten je
graag om 10u op het lokaal. Er wordt voor iedereen een middagmaal
voorzien en om 14u kunnen jullie terug huiswaarts keren. Ook de
ouders die graag willen helpen, zijn zeker welkom! Als je komt en het
ziet zitten om te rijden, mag je dit laten weten aan Minne
(0496347802) tegen 26 maart. Vergeet je KLJ-sjaaltje en trui niet
aan te doen. Tot dan!

Zondag 17 april: Go IV
Haal het competitieve in jezelf naar boven want het wordt een
namiddagje strijden voor de overwinning! Vergeet je drinkbus
niet. We verwachten jullie om 13u30 aan het lokaal en om 16u30
zit het er weer op.

Jullie kapoentjes
Luna, Lotte, Matthias en Hanne

+16

Verantwoordelijke
Lander Herssens
0471.55.28.16

Zondag 6 maart - zaterdag 12 maart: Leefweek
Het is weer zover, leefweek gaat van start! Jullie zijn welkom vanaf
zondagavond 20u. We maken van het KLJ lokaal onze echte thuis. Meer
info staat in de mail en op facebook, maar pret en plezier gegarandeerd!

Zaterdag 26 maart: Springen maar!
Hey plusser! Spring maar met je jump benen en sokken uit je bed want op
zaterdagavond 26 maart worden jullie skills op de proef gesteld. Wie kan
die salto of handenstand nog? Hoe rekbaar zijn die spieren nog?
Vertrekuren zullen nog meegedeeld worden. Vergeet alvast je humeur en
anti-slip sokken niet als je deze al hebt. Tot zaterdag! XoXo Lander,
Robin en Tim

Zaterdag 2 april: Bloemenverkoop
Het is weer bloemenverkoop! We zullen deze zaterdag in heel
Moerbeke bloemen verkopen. Kom jij mee helpen? Hier kan je ook
korting verdienen voor buitenlands kamp. ;) We verwachten je graag
om 10u op het lokaal. Er wordt voor iedereen een middagmaal
voorzien en om 14u kunnen jullie terug huiswaarts keren. Ook de
ouders die graag willen helpen, zijn zeker welkom! Als je komt en het
ziet zitten om te rijden, mag je dit laten weten aan Minne
(0496347802) tegen 26 maart. Vergeet je KLJ-sjaaltje en trui niet
aan te doen. Tot dan!

Zaterdag 15 april: 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!

Zaterdag 23 april: Klus/kuisdag
Om je laatste korting te kunnen ontvangen voor buitenlandskamp kan
je zaterdag komen kuisen en/of klussen op het lokaal. Dit is de laatste
kans om je korting te ontvangen. Dit zal doorgaan in de middag.
Groeten de leiding!

Zaterdag 30 april: Gewestvoetbal
Een champions league, Jupiler pro league of een croky cup is niks
tegen het jaarlijks gewestvoetbal toernooi. De beste spelers van het
Waasland warmen zich op om 30 april tegen elkaar het duel aan te
gaan. Natuurlijk stuurt KLJ Moerbeke zijn plus 16 leden om onze trots
en waardigheid te gaan verdedigen op het veld. Dus stof je best je
voetbalschoenen maar al af. We spreken zaterdagmiddag af aan het
basecamp. Damens en heren voetballen apart. Uur van vertrek met
de spelersbus zal nog meegedeeld worden.
Voorzitter De Bruyne, Manager Herssens, Trainer Van Hecke

+20

Verantwoordelijke
Femke Cerpentier
0479.59.50.59

Dag beste +20'ers
Hou alvast vrijdag 22 april vrij in jullie agenda voor de volgende
activiteit. Helaas kunnen ook wij de coronamaatregelen niet
voorspellen waardoor we nog geen concrete informatie kunnen geven.
Van zodra we meer weten over het uur etc. brengen we jullie op de
hoogte!
Tot dan!!
Xoxo jullie leiding

IN DE SPOTLIGHT
Emma Herssens

Verjaardag? 15 oktober
Functie binnen KLJ Moerbeke? Leiding tugro, bestuur
Hobby’s? KLJ
Favoriete KLJ-moment? Sportfeesten en kamp
Wat wil je later worden? Psycholoog
Waar droom je van? Dat de klj de favoriete plaats van
alle nieuwe leden wordt
Wie aanbid je? Lize Van Gysel
Lievelingsfilm? Rapunzel
Lievelingsboek? Twilight
Mooiste plekje van jouw gemeente? Klj natuurlijk
Studies/Job? Humane wetenschappen

Bakken met
Annemien
Crispy paaseitjes

40 minuten
4 koeken
Moeilijkheidsgraad:

Het is iets heel gemakkelijk dat we in een handomdraai kunnen maken en het is SUPER lekker! Het
zijn namelijk Crispy paaseitjes, een ideaal tussendoortje voor grote sloebers 😉 Staan jullie al te
popelen om eraan te beginnen? Wel, dan hou ik jullie niet langer in spanning! Veel succes, wees
voorzichtig en laat het smaken!!
Wat heb je nodig?
Ingrediënten:
· 4 rijstwafels
· 100g pure chocolade
· Versiering (discoballetjes,
chocoladeschilfertjes,...)

Keukenmateriaal:
· Bakplaat
· Bakpapier
· Kommetjes

Hoe ga ik aan de slag?
1. Chocolade smelten in een kommetje. Doe deze chocolade in een hittebestendig kommetje en
steek het in de microgolfoven tot de chocolade volledig is gesmolten. (Vraag aan mama/papa
om wat hulp)
2. Je pakt een rijstwafel en maakt de kantjes wat smaller, zodat het de vorm van een paaseitje
krijgt. Dat doe je ook met al de andere rijstwafels. Dit zijn nu de paaseitjes.
3. Nu gaan we de eitjes in de chocolade doppen. Je dopt ongeveer de helft in de chocolade.
4. Je legt de eitjes op een bakplaat die bedekt is met bakpapier. Je neemt je versiering en
strooit het over de kant met de chocolade.
5. Nu moeten we wel even wachten, want de eitjes moeten 30 minuten in de koelkast staan.
Zodat de chocolade mooi opstijft.
Daarna kunnen jullie allemaal lekker beginnen smullen!
6. Smakelijk!!

FOTOPAGINA

