BladZonderBodem

mei - juni

WAT!? Een genderswitch bij de +13???
Ja hoor, alles is mogelijk bij de KLJ!
Het mooie weer komt er weer aan, wat leuk!
Check snel de rest van de BZB om de volgende activiteiten te weten te
komen ;).

Voorwoord
Dag KLJ’ers
Stilaan komen we weer aan het einde van een fantastisch werkjaar. Maar
niet getreurd, er komen nog spetterende activiteiten aan in mei en juni! Het
was een prachtig jaar. Nu het wat beter gaat in deze coronaperiode hebben
we weer een geslaagde editie van ons eetfestijn, onze knaller van een fuif
Forest Fever en te gekke activiteiten kunnen organiseren.
Het weer begint weer beter te worden, de dagen worden langer en langer. Dit
wil maar één ding zeggen; de sportfeesten komen eraan! Nog even de
laatste loodjes van het schooljaar volbrengen zodat we in de vakantie
kunnen knallen. Vanaf de leeftijdsgroep Tugro is iedereen meer dan welkom
op deze geweldige KLJ-spektakels. Weer elke zondag ’s morgensvroeg
opstaan om op tijd aanwezig te zijn bij de jury! Oh wat vinden we dat fijn! Op
de sportfeesten zullen we onze wimpel-, vendel- en touwtrekarmen en onze
dans- en loopbenen weer moeten bovenhalen om alles uit het onderste van
de kan te kunnen halen. De +16 begint al vanaf eind mei te oefenen om de
dansjes, wimpelreeksen en vendelreeksen goed te beheersen om ze dan
vanaf midden juni aan de -16 te kunnen aanleren.
Niet alleen de sportfeesten komen eraan maar ook het kamp komt stilaan in
zicht. De +16 zit binnenkort in Hongarije! Want dit jaar zullen we na 3 jaar
eindelijk een buitenlands kamp kunnen verwezenlijken. Wij staan alvast te
popelen om samen met jullie een spetterend einde van dit jaar te kunnen
beleven.
Vele groetjes!
Jullie leiding

Eero Jacobs

Arne De Decker

Mien Celie

Ruben Stoop

Mila Bekaert

Olivia Elsmoortel

Victor Verstraete

Arno Dieleman

Helena Baele

Lasse Pattyn
Maren Van Hoecke

iem
Seppe Herssens

Enora Van Hamme

ACT +16

Ooni Van Driessche

ACT +16

Fien Herssens

ACT +16

Louise Herman
Ilyo Vansteenhuyse

ACT. J-KLJ,
TUGRO & +13

Jens Danneels
Gaetan Bogaert

Zita Bekaert
Mats Pattyn

ACT. J-KLJ,
TUGRO & +13

Ann-Sophie De Belie

ACT. J-KLJ,
TUGRO & +13

-16: 4 juli tot 9 juli
+16: 13 juli tot 23 juli

!!Kampdata!!

Boaz Vermeersch

Joachim Veldeman

Gilles Van Steenput
Febe Milliau

Jolien Vlamynck

Lotte Vandecappelle

Milan Van Nieuwenhuyze

Hebe Tierens

inuj
Liza Vervaet

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

Lieze Thomaes

Sus Van den Bossche

Luna Pellecom

Nime De Clercq
Amelie Van Nieuwenhuyze

Iene De Meyst

Maithe Maes

Anouk Van Eetvelt

-16: 4 juli tot 9 juli
+16: 13 juli tot 23 juli

!!Kampdata!!

J-KLJ

Verantwoordelijke
Marthe Van Hecke
0470.46.26.32

Zondag 1 mei: De grote Jong-KLJ cup
Hey lieve jong-KLJ’ers,
Het is tijd voor de meest beroemde wedstrijd van de omstreken, de
grote jong-KLJ cup! Denk jij dat je deze wedstrijd als echte jong-klj'er
kan winnen? Kom dan zeker om 13u30 naar het lokaal en om 16u30
zullen de winnaars bekend zijn. Vergeet zeker niet jullie KLJ-sjaaltje,
drinkbus en eventueel €0,50 voor een drankje. Tot dan!
BELANGRIJK
Vanaf 16u30 verwelkomen we de ouders op ons terrein en daar zullen
we samen eens kijken naar wat de tugro en de +13 geleerd hebben op
de sportfeestinitiatie. Hierna volgt er een infomoment voor het kamp
waar we jullie zullen vertellen wat de locatie is van het kamp en wat je
allemaal mag verwachten. Na de uitleg is er ook al een moment om je
in te schrijven, dus allen welkom!

Zondag 8 mei: Gewest
Vandaag staat er een hele middag vol plezier en spel met onze vrienden
van het gewest op de agenda! De exacte uren weten we nog niet, maar er
zal nog een mail over gestuurd worden. Vergeet je klj-sjaaltje en
drinkbus of 50 cent voor een drankje niet.

TIP: Kijk ook al eens naar de activiteit van 22 mei, want voor deze
spetterende dag moet je ingeschreven zijn! ;)

Zondag 22 mei: Tropical
Ja hoor, je leest het goed! Voor deze activiteit gaan we naar Tropical!
We spreken om 13u30 af aan de Tropical (Heirweg 137, 9190 Stekene)
en om 16u30 mogen jullie terug huiswaarts keren. Gelieve hiervoor op
voorhand in te schrijven door een berichtje te sturen naar Eveline
(0476/05.24.54) vóór 15 mei, zodat we weten met hoeveel we zullen
zijn. Vergeet zeker niet je sokken, je KLJ-sjaaltje en €5 voor de inkom.
Als je daar zelf ook een drankje wil kopen, neem je best ook wat zakgeld
mee.
Hopelijk hebben jullie er net zoveel zin in als wij!

Vrijdag 24 juni: Zwemmen!!!
De laatste activiteit van ons werkjaar.... Maar niet getreurd! Na deze
activiteit gaan we met z'n allen op kamp. Genoeg daarover, op vrijdag
24 juni gaan we dus samen gaan ZWEMMEN! We verzamelen om
18u45 op de markt van Moerbeke en verwachten daar terug te zijn
om 21u45. Jullie kunnen jullie inschrijven door de form op deze link in
te vullen: https://forms.gle/HnqyQLcgYB7VCDMA9. Dit kan tot 15 juni.
Ook hebben we nog enkele chauffeurs nodig die ons kunnen brengen
en komen halen, dit kan je ook aanduiden in de link. LET OP vanaf 12
jaar moet je jouw eID kaart meenemen, deze moet je verplicht tonen
in het zwembad.
Verder verwachten we dat jullie je goed humeur meenemen, en
natuurlijk ook je handdoek en zwemkledij. Deze moet aanspannend
zijn, zeker tot boven de knieën komen en zonder rits of zakken.
Wij kijken er alvast naar uit!
Vele groetjes van jullie leiding

TUGRO

Verantwoordelijke
Jasmien Lauwers
0468.29.01.27

Zondag 1 mei: Sportfeestinitiatie!
Op deze zondag blikken we vooruit naar hoe de zondagen van onze KLJ
er in de zomer uitzien. We maken kennis met de SPORTFEESTEN!
Benieuwd naar wat dit inhoudt? Kom zeker af! Ook als je al bekend bent
met de sportfeesten ben je zeker welkom. Er zullen al een paar nieuwe
reeksen aangeleerd worden.
We spreken iets vroeger af dan normaal. Om 13 uur worden jullie
verwacht op het sportfeestterrein (aka ons lokaal). Degenen die thuis een
sportfeestuniform hebben liggen mogen dat van onder het stof halen.
Voor wie nog geen uniform heeft zijn sportieve kleren aangeraden. Je hoeft
nog geen volledig uniform aan te kopen.
Neem ook 50 cent meer voor een drankje.
Na deze sportieve middag is er om 16u30 een toonmoment voor de
ouders. Dan kunnen jullie laten zien wat jullie geleerd hebben en kunnen
de ouders ook eens kennismaken met wat een sportfeest precies is. Dit
toonmoment duurt tot 17 uur, en daarna volgt het infomoment voor kamp.

Zondag 8 mei: Gewest
Vandaag staat er een hele middag vol plezier en spel met onze vrienden
van het gewest op de agenda! De exacte uren weten we nog niet, maar er
zal nog een mail over gestuurd worden. Vergeet je klj-sjaaltje en
drinkbus of 50 cent voor een drankje niet.

Zondag 22 mei: In mei leggen alle vogels een ei
Het is volop lente, de meeste vogels hebben hun nestjes klaar en hier en
daar vliegt er al eens een kuikentje uit. Wat deze dag in petto heeft, blijft
voorlopig nog geheim. Maar wat zeker geen geheim is, is dat het
sowieso een super toffe activiteit wordt die je niet wilt missen! Jullie
worden om 13u30 verwacht aan het lokaal en mogen om 16u30 terug
huiswaarts keren. Neem zeker je sjaaltje en een drinkbus of 50 cent
voor een drankje mee.

Vrijdag 24 juni: Zwemmen!!!
De laatste activiteit van ons werkjaar.... Maar niet getreurd! Na deze
activiteit gaan we met z'n allen op kamp. Genoeg daarover, op vrijdag
24 juni gaan we dus samen gaan ZWEMMEN! We verzamelen om
18u45 op de markt van Moerbeke en verwachten daar terug te zijn
om 21u45. Jullie kunnen jullie inschrijven door de form op deze link in
te vullen: https://forms.gle/HnqyQLcgYB7VCDMA9. Dit kan tot 15 juni.
Ook hebben we nog enkele chauffeurs nodig die ons kunnen brengen
en komen halen, dit kan je ook aanduiden in de link. LET OP vanaf 12
jaar moet je jouw eID kaart meenemen, deze moet je verplicht tonen
in het zwembad.
Verder verwachten we dat jullie je goed humeur meenemen, en
natuurlijk ook je handdoek en zwemkledij. Deze moet aanspannend
zijn, zeker tot boven de knieën komen en zonder rits of zakken.
Wij kijken er alvast naar uit!
Vele groetjes van jullie leiding

XOXO jullie leiding,
Emma, Minne, Aaron & Jasmien

+13

Verantwoordelijke
Hanne Van Gysel
0479.79.59.93

Zondag 1 mei: Sportfeestinitiatie
Op deze zondag blikken we vooruit naar hoe de zondagen van onze KLJ
er in de zomer uitzien. We maken kennis met de SPORTFEESTEN!
Benieuwd naar wat dit inhoudt? Kom zeker af! Ook als je al bekend bent
met de sportfeesten ben je zeker welkom. Er zullen al een paar nieuwe
reeksen aangeleerd worden.
We spreken iets vroeger af dan normaal. Om 13 uur worden jullie
verwacht op het sportfeestterrein (aka ons lokaal). Degenen die thuis een
sportfeestuniform hebben liggen mogen dat van onder het stof halen.
Voor wie nog geen uniform heeft zijn sportieve kleren aangeraden. Je hoeft
nog geen volledig uniform aan te kopen.
Neem ook 50 cent meer voor een drankje.
Na deze sportieve middag is er om 16u30 een toonmoment voor de
ouders. Dan kunnen jullie laten zien wat jullie geleerd hebben en kunnen
de ouders ook eens kennismaken met wat een sportfeest precies is. Dit
toonmoment duurt tot 17 uur, en daarna volgt het infomoment voor kamp.

Zondag 8 mei: Lasershooten
Hey hoi kids jullie lezen het goed, wij gaan lasershooten!!! Voor deze
vetcoole activiteit spreken we al een beetje vroeger af aan het lokaal,
zorg dus zeker dat je er om 13u15 bent. We verwachten terug te zijn
rond 16u30. Laat voor 1 mei aan Hanne (04 79 79 59 93) weten of je
komt of niet. Aangezien jullie jammer genoeg nog niet met de auto
kunnen rijden, hopen we dat jullie ouders dat wel kunnen ;)). Dus
mocht het voor hen passen om ons te voeren (heen en/of terug) laat
het dan ook zeker weten in het berichtje. Verder moeten jullie 4 euro
meenemen en natuurlijk jullie goed humeur!!
Wij kijken er alvast heel hard naar uit!!
XOXO de leiding die jullie zal verslaan

Zondag 22 mei: Gewest
Joepie jejjj het is weer eens tijd om de banden met onze
vriendjes van het gewest te versterken!! Momenteel hebben wij
nog geen informatie, maar we zullen jullie zeker tijdig verwittigen.
Wij kijken er alvast naar uit, hopelijk jullie ook!

Vrijdag 24 juni: Zwemmen!!!
De laatste activiteit van ons werkjaar.... Maar niet getreurd! Na deze
activiteit gaan we met z'n allen op kamp. Genoeg daarover, op vrijdag
24 juni gaan we dus samen gaan ZWEMMEN! We verzamelen om
18u45 op de markt van Moerbeke en verwachten daar terug te zijn
om 21u45. Jullie kunnen jullie inschrijven door de form op deze link in
te vullen: https://forms.gle/HnqyQLcgYB7VCDMA9. Dit kan tot 15 juni.
Ook hebben we nog enkele chauffeurs nodig die ons kunnen brengen
en komen halen, dit kan je ook aanduiden in de link. LET OP vanaf 12
jaar moet je jouw eID kaart meenemen, deze moet je verplicht tonen
in het zwembad.
Verder verwachten we dat jullie je goed humeur meenemen, en
natuurlijk ook je handdoek en zwemkledij. Deze moet aanspannend
zijn, zeker tot boven de knieën komen en zonder rits of zakken.
Wij kijken er alvast naar uit!
Vele groetjes van jullie leiding

Jullie kapoentjes
Luna, Lotte en Hanne

+16

Verantwoordelijke
Lander Herssens
0471.55.28.16

Vrijdag 6 mei: Voorzomerfeest
Jawel hoor het is weer zo ver! Tijd voor het traditionele voorzomerfeest met
alle andere vriendjes en vriendinnetjes van klj. Meer concrete info en uren
worden zeker nog door gecommuniceerd! Dag en bedankt olé olé

Zaterdag 7 mei: Boys & Girls night
Yes yes yes hier gaan we weer! Tijd voor een nieuwe boys en girls night!
Wij hebben er alvast veel zin in, meer info wordt zeker nog meegedeeld
door de leiding! Drie dikke bezen XXX

Zaterdag 14 mei: Volleybal
Warm die spieren maar al op begin die reflexen maar al te trainen!
Want op 14 mei gaan we volleyballen tegen de scouts en uiteraard
houden wij onze eer heel hoog dus verliezen is geen optie ;) Een
sportieve handdruk van de leiding!

Vrijdag 24 juni: Zwemmen!!!
De laatste activiteit van ons werkjaar.... Maar niet getreurd! Na deze
activiteit gaan we met z'n allen op kamp. Genoeg daarover, op vrijdag
24 juni gaan we dus samen gaan ZWEMMEN! We verzamelen om
18u45 op de markt van Moerbeke en verwachten daar terug te zijn
om 21u45. Jullie kunnen jullie inschrijven door de form op deze link in
te vullen: https://forms.gle/HnqyQLcgYB7VCDMA9. Dit kan tot 15 juni.
Ook hebben we nog enkele chauffeurs nodig die ons kunnen brengen
en komen halen, dit kan je ook aanduiden in de link. LET OP vanaf 12
jaar moet je jouw eID kaart meenemen, deze moet je verplicht tonen
in het zwembad.
Verder verwachten we dat jullie je goed humeur meenemen, en
natuurlijk ook je handdoek en zwemkledij. Deze moet aanspannend
zijn, zeker tot boven de knieën komen en zonder rits of zakken.
Wij kijken er alvast naar uit!
Vele groetjes van jullie leiding

Voorzitter De Bruyne, Manager Herssens, Trainer Van Hecke

+20

Verantwoordelijke
Femke Cerpentier
0479.59.50.59

Dag +20'ers
Helaas zijn er in mei en juni geen activiteiten... maar zet alvast 26
augustus in jullie agenda voor onze laatste activiteit! We zullen jullie
hierover op de hoogte houden via Whatsapp/Facebook.
xoxo Nina, Fran en Femke

IN DE SPOTLIGHT
Eveline Meul

Verjaardag? 17 oktober
Functie binnen KLJ Moerbeke? Leiding Jong-KLJ
Hobby’s? KLJ
Wie is je idool? Emma Chamberlain
Favoriete KLJ-moment? De sportfeesten in de zomer :))
Wat wil je later worden? Gelukkig!
Waar droom je van? Een wereld zonder geweld en haat
Wie aanbid je? Ik aanbid niet echt iemand, maar mijn
grootste voorbeeld is toch wel mijn mama
Lievelingsfilm? Pitch Perfect
Lievelingsboek? De muze
Mooiste plekje van jouw gemeente? de Fondatie van
Boudelo
Studies/Job? Economie wetenschappen

IN DE SPOTLIGHT
Annemien Veldeman

Verjaardag? 22 oktober
Functie binnen KLJ Moerbeke? Leiding Jong-KLJ
Hobby’s? KLJ
Favoriete KLJ-moment? De sportfeesten!!
Wat wil je later worden? Oud, gezond en gelukkig!
Waar droom je van? Dat iedereen vriendjes kan zijn met
elkaar en er geen ruzie is. 🧡
Wie aanbid je? Ik aanbid niet echt iemand maar als ik
iemand zou moeten kiezen dan is het toch mijn moeke
(mama)
Lievelingsfilm? The Lion King
Lievelingsboek? Ik lees voornamelijk strips en het liefst
die van De Kiekeboes 😉
Mooiste plekje van jouw gemeente? De Stekense Vaart
Studies/Job? Biotechnische wetenschappen

Bakken met
Annemien

20 minuten
6 stuks
Moeilijkheidsgraad:

Gevulde fruitpannenkoeken

Hier zijn we weer met de nieuwe BZB dus dat wilt zeggen dat ik ook weer een lekker receptje voor
jullie klaar heb staan! Het is eens iets anders deze keer: iets lekker, zoet, fris en fruitig. Zijn jullie
benieuwd? Ja? Dan laat ik jullie niet langer wachten!! Het zijnnn … gevulde pannenkoekennnn!!!!
Veel plezier en succes! Liefs, Annemien.
Wat heb je nodig?
Ingrediënten:
· 6 pannenkoeken
· 125g mascarpone
· 250g aardbeien
· Bloemsuiker

Keukenmateriaal:
· Mengkom
· Klopper of mixer
· Mesje
· Snijplank
· Lepel
· Zeefje

Hoe ga ik aan de slag?
1. Meng de mascarpone met suiker.
2. Spoel de aardbeien onder fris water en verwijder de kroontjes.
3. Plet 50g van de aardbeien en meng ze onder de mascarpone.
4. Snijd de andere aardbeien in kleine stukjes.
5. Doe wat mascarpone in het midden van de pannenkoek en strooi er enkele stukjes aardbei
op.
6. Rol de pannenkoek op en strooi er wat bloemsuiker over.
7. SMAKELIJK!

FOTOPAGINA

