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Dag fantastische  
KLJ’ers! 

Eveline
Ellen

 t ONDERVOORZITTERS KLJ NATIONAAL
ondervoorzitter@klj.be 

Keken jullie begin juni ook voor één keer uit naar de 
 reclame op tv? Op Eén werd namelijk een week lang 
onze zelfgemaakte reclamespot getoond. Samen met de 
leden van onze collega-jeugdbewegingen kregen we 
gratis zendtijd om onze ‘boodschap van algemeen nut’ 
te tonen. Want dat is onze boodschap ook: heel Vlaan-
deren mag (en moet) weten hoe fantastisch het is om in 
een jeugdbeweging te zitten, en hoeveel je er bij-
leert. Zoals rijden met grote auto’s en maar één spiegel 
afrijden. Net gemist? Bekijk het filmpje zeker op onze 
Facebookpagina. 
En, lieve helden, nu is het jullie beurt om het werkjaar 
met een knal af te sluiten! Toon jullie sjorkunsten op 
kamp, steek dat superspel in elkaar, blink alvast je 
wimpel- en vendelstok op en ga met toeters en bellen op 
leidings- en ledenwerving in het dorp. We duimen al-
vast voor prachtig weer tijdens jullie kamp.
Kers op de taart deze zomer wordt zeker en vast Land-
juweel. Naast de keispannende sportcompetitie is er 
een programma voor iedereen, ook voor niet-sportende 
 afdelingen. Het ziet er alvast 
 veelbelovend uit. Schrijf je 
zeker in en misschien 
 komen we elkaar daar 
wel tegen? De zomer  
kan niet meer stuk! 

Zonnige groetjes

KLJ TROFEE
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het stof van de wereld

 t PERSLEK KLJ creëert een com-
fortzone voor elk kind, elke jongere. 
Een plek waar ze hun grenzen ken-
nen, maar deze ook durven verleg-
gen. Ze leren er problemen oplossen 
samen met hun mede KLJ’ers. Ze 
gaan samen op avontuur en streven 
een doel achterna. Ze maken de ene 
zotte activiteit na de andere en ste-
ken een bangelijk kamp in elkaar. 
Ze worden uitgedaagd om nieuwe 
contacten te leggen en zo vrienden 
voor het leven te worden. KLJ is een 
plaats waar kinderen en jongeren al 
doende kunnen ontdekken. Een 
plaats waar alles mogelijk is en geen 
uitdaging te groot. Kinderen en 

jongeren komen op de KLJ in aanra-
king met zaken, opdrachten, dille-
ma’s en uitdagingen meer dan op 
andere plaats in het dagelijkse le-
ven. Bij KLJ gaan we er gewoon voor, 
met de nodige valpartijen. 

KLJ, gewoon gaan!

Figuurlijk  
grenzen verleggen

KLJ …

• daagt zijn leden uit om uit 
hun comfortzone te treden. 

• maakt zijn leden duidelijk dat 
ze alles aankunnen en geen 
uitdaging te groot is.

• daagt zijn leden uit hun doel 
na te streven en samen op 
avontuur te trekken

• laat zijn leden nieuwe dingen 
ontdekken, met vallen en op-
staan, om zo hun doel te berei-
ken. 

• daagt zijn leden uit om weke-
lijks het onderste uit de kan te 
halen, zowel voor zichzelf als 
voor hun mede KLJ’ers.

❝❝ KLJ daagt met 
het jaarthema ‘ge-

woon gaan!’ zijn leden 
uit om grenzen te ver-
leggen. Zowel figuur-

lijk, als letterlijk.

Startdag
KLJ E igenbi lzen

9 september

Gewoon gaan!

Bij KLJ gaan we er gewoon voor en 
we starten in september. 
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het stof van de wereld

 t KLJ ZONDER GRENZEN

KLJ’er Cait in 
Kaapstad
Na mijn studies was ik nog niet 
helemaal klaar voor het werk-
veld. Ik kreeg de reismicrobe 
 stevig te pakken en besloot dat 
het tijd werd voor een nieuw 
avontuur, voorbij de Belgische 
grens. Ik trok naar Kaapstad, 
Zuid-Afrika om stage te doen in 
een opvangcentrum voor mis-
handelde vrouwen en kinderen. 
Ik had niet alleen gesprekken 
met bewoners; gaf ook les in 
scholen en was leiding in een 
‘jeugdbeweging’ die was opge-
richt om een tegenwicht te bie-
den aan straatbendes. Hetgeen 
mij van dit avontuur het meest is 
bijgebleven, is dat ondanks alle 
culturele verschillen, we toch 
 allemaal heel gelijkaardig zijn! 

❝✒ Cait Lahoutte
Voorzitster VKB West-Vlaanderen

❝❝ Falen is 
succes als we  
ervan leren.

Malcolm Forbes
Uitgever

❝❝ De zelfge-
maakte ‘gewoon 
gaan!’-quotetegel 

op mijn nacht-
kastje bezorgt me 
elke ochtend de 
nodige energie 

om aan mijn dag 
te beginnen.

Eline Van Reeth
Teamverantwoordelijke 

bij KLJ

Letterlijk  
grenzen verleggen

KLJ …

• daagt zijn leden uit om op avon-
tuur te gaan. Misschien eens een 
buitenlands kamp of weekendje 
plannen? Of op zoek gaan naar 
een kampterrein in Wallonië?

• maakt zijn leden duidelijk dat de 
wereld niet stopt aan het einde 
van hun speelterrein of aan hun 
dorpsrand. Waarom niet eens een 
uitwisseling met een Duitstalige 
KLJ-afdeling organiseren?

• daagt zijn leden uit op ontdek-
king te gaan. 

• moedigt zijn leden aan om te 
gaan proeven over zijn dorps-, 
provincie- en zelfs landsgrenzen 
heen.  Speel eens een spel met een 
 andere jeugdbeweging of met een 
 andere afdeling in de buurt!

❝❝ KLJ is een plek 
waar kinderen en jongeren 

GAANDEweg ontdekken, 
uitproberen en hierdoor bij 
elke stap die ze zetten een 
stukje kennis of vaardig-

heid bij in hun trekkersrug-
zak steken.
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Heb je vragen 
of suggesties voor 

het  Nationaal Bestuur? 
Mail dan naar 

nationaalbestuur@klj.be.

❝✒ Isaak Dieleman
Voorzitter

POST VAN
HET NATIONAAL BESTUUR

de buik van KLJ

1 Nationale Raad
Tijdens het laatste weekend van no-

vember gaat naar jaarlijkse gewoonte de 
Nationale Raad door in Overijse. We zijn 
nu al bezig met de eerste inhoudelijke 
voorbereidingen voor het leukste week-
end van het jaar. Alle leden van de vijf 
Regionale Besturen en het Nationaal Be-
stuur zullen zich tijdens het weekend 
buigen over de uitwerking van een Nati-
onaal Congres, het vormingsbeleid in 
KLJ voor de komende jaren en het nieu-
we jaarthema. Wil jij zelf een agenda-
punt toevoegen voor de Nationale Raad, 
dan kan je terecht bij de Nationale Lei-
ding via nationaleleiding@klj.be.

2 Landjuweel
Van 18 tot 20 augustus gaat het 

Landjuweel door in Lovendegem. We 
hebben er werk van gemaakt om een 
programma te voorzien dat minstens 
even aantrekkelijk is voor sportende, 
als niet-sportende afdelingen. Zin om te 
sporten of niet? Sluit de zomervakantie 
af met een heerlijk op-en-top KLJ-week-
end. Geniet van het platteland, van de 
typische KLJ-sfeer, van andere KLJ’ers, 
lekker eten en een geweldig activiteiten-
aanbod. Je kan een heel weekend komen 
van vrijdag tot en met zondag, of je kan 
aansluiten op zaterdagavond. Of zak je 
liever gewoon op zondag af? Dat kan 
ook! Alle informatie vind je op  
www.klj.be.

3 Werkgroep Afdelings-
ondersteuning

Vanaf volgend werkjaar start in elke 
 regio een werkgroep Afdelingsonder-
steuning op. Deze werkgroep bestaat 
uit een clubje van peters en meters die 
in samenwerking met de leden van het 
Regionaal Bestuur en de pedagogisch 
medewerker afdelingen in de regio 
 zullen ondersteunen. Wil jij graag peter 
of meter worden van één of meerdere 
 afdelingen? Heb je behoefte aan een 
 peter of meter voor jouw afdeling? 
Neem dan contact op met je voorzitter 
of pedagogisch medewerker.

4 Bewegingsreglement
KLJ en Groene Kring zijn twee be-

wegingen die samen een vzw vormen. 
Elke vzw heeft statuten waarin het doel 
van de vereniging omschreven staat. 
Aanvullend bij de statuten is het 
 belangrijk dat elke vzw een soort van 
 reglement heeft. In dit huishoudelijk of 
bewegingsreglement staan afspraken 
over allerlei belangrijke thema’s die 
 gelden in de beweging. KLJ heeft dus 
ook een bewegingsreglement. Dit docu-
ment was na de structuurhervorming 
en de vele nieuwe werkgroepen aan een 
opfrisbeurt toe. Het Nationaal Bestuur 
heeft het huidige reglement dus 
 hervormd. Dit reglement zal nu de 
 Regionale Besturen passeren en ter 
goedkeuring op de Nationale Raad 
 worden voorgelegd.

HEB JE 
 BEHOEFTE AAN 

EEN PETER OF 
METER VOOR 

JOUW  
AFDELING? 
NEEM DAN  

CONTACT OP 
MET JE VOOR-

ZITTER OF  
PEDAGOGISCH 
MEDEWERKER.
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K-moment

Een weekend of meer dan een week, gaan we samen 
met KLJ’ers op kamp met het thema KLJ of een 
 thema vol fantasie.  Het is een periode vol stralende 
ogen en lachende monden en heel regelmatig een 
schaterlach! We tanken, dankzij de kookouders, 
 regelmatig energie met een heerlijke kamp-
maaltijd. Maar we passeren ook regelmatig 
langs een ander tankstation om  samen tot 
rust te komen met een bezinnings moment 
en/of een viering. Op deze manier bouwen 
we samen verder aan onze unieke KLJ-band.

Methodiek
Toon wat jullie KLJ-band uniek en onbreek-
baar maakt. Je kan dit doen door dingen uit 
te beelden, door toneel te spelen, door teke-
ningen te maken, door vriendschapsbandjes 
te maken, …

❝✒ Karel Billiet
Stafmedewerker KLJ

“Op kamp zijn is 
bouwen aan  
de unieke  
KLJ-band”

Illustratie Eva Mundorff

TIP: steek ook het 
K-ookboek in jullie 
valies. Dit is super-
handig voor jullie 
Kampbezinningen.
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ouders

Ouders & KLJ
Hoe combineer je 
de twee?

Communiceren en samen-
werken met ouders: doen!

 t KLJ ZELE-HEIKANT BETREKT 
OUDERS BIJ HUN WERKING 
Vijf jaar geleden merkte KLJ Zele- 
Heikant dat ze nood hadden aan een 
andere kijk op activiteiten. Er werd 
opgemerkt dat ouders sneller din-
gen onder elkaar bespraken dan 
met de leiding. Van daaruit groeide 
het idee om een oproep uit te sturen 
naar alle ouders met de boodschap 
dat de afdeling graag een ouderraad 
zou opstarten… Met succes! De 
 ouderraad werd opgericht en in 
overleg met de leiding werd er be-
slist wat in het takenpakket van de 
raad zou zitten. Vier keer per jaar is 
er een samenkomst van de leden 
van de ouderraad, de hoofdleiding 
en de leeftijdsgroep-verantwoorde-
lijken. Daarnaast verlicht de ouder-
raad ook het werk van de leiding: ze 
organiseren tweejaarlijks een kerst-

Ouders betrekken bij je werking is een must, bij  
elke stap in je werkjaar staan zij er immers ook bij. 
Communiceren met ouders kan op verschillende 
manieren, lees meer hieronder! 

markt, helpen op evenementen en 
doen ook een dropping voor de +16! 
Ook bij de bouw van een nieuw 
 lokaal werd de onschatbare waarde 
van zo’n ouderraad duidelijk. 
 Uiteraard is er daarnaast ook nog 
steeds rechtstreeks contact tussen 
de leiding en de andere ouders, zo-
als na activiteiten of bij huisbezoe-
ken voor het kamp.

❝❝Hun ervaring en 
andere kijk is een enorme 
troef voor onze werking en 
bij grote activiteiten is het 
écht een meerwaarde.

Jasper Vercauteren
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ouders

KLJ Martenslinde betrekt 
ouders bij hun kamp 

 t VOOR KAMP
Contact met de ouders is voor KLJ 
Martenslinde heel belangrijk, sinds 
jaar en dag zijn huisbezoeken een 
jaarlijks terugkerend ritueel. Een 
bezoekje is ideaal om kind én ouder 
te overtuigen om mee te gaan op 
kamp. Elke leider is verantwoorde-
lijk voor zijn of haar eigen leeftijds-
groep en stuurt op voorhand een 
mailtje of belt gewoon aan op goed 
geluk. Daarnaast wordt er ook 
steeds een infovergadering gepland 
voor de ouders waarop het kamp-
boekje wordt overlopen en er vragen 
gesteld kunnen worden. In overleg 
met de ouders is er ook een 
WhatsApp-groep opgericht waar 
ouders makkelijk vragen kunnen 
stellen aan de leiding.

❝❝ Ze zorgen voor 
heerlijke maaltijden, 

helpen bij het inkopen 
doen voor activiteiten of 

helpen eens opruimen… 
En daar zijn we hen heel 

dankbaar voor!

Paulien Hanssen

➜
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ouders

➜  t OP KAMP
Op het kamp van KLJ Martenslinde 
gaan ook steeds enkele enthousias-
te kookouders mee. Omdat het voor 
jonge kinderen niet evident is om 
hun mama of papa een week te 
 missen, zeker niet als de ouders  
van hun vriendjes wél mee zijn op 
kamp, kiest de leidingsploeg steeds 
voor ouders van de oudste leden. ‘Ze 
zorgen voor heerlijke maaltijden, 
helpen bij het inkopen doen voor 
activiteiten of helpen eens oprui-
men… En daar zijn we hen heel 
dankbaar voor! Daarnaast vinden 
de thuisblijvende ouders de kook-
ouders een echte meerwaarde, het 
geeft hen een veilig gevoel. Indien 
er iets zou gebeuren, zijn er volwas-
senen en een extra auto in de 
buurt!’

1 Online
Via Wall-e: verzamel in het begin van het jaar het telefoon-

nummer en mailadres van ouders en voer ze in.
Via mail: stuur de activiteitenbrief dankzij Wall-e supervlot naar al je 
leden én ouders. 
Via de website: bezorg het webadres ook aan de ouders om daar de 
kalender en foto’s te zien.
Via Facebook: post op de openbare pagina wanneer je volgende 
activiteit is en plaats enkele foto’s per activiteit. Dat zijn twee vliegen in 
één klap, want ook potentiële nieuwe leden kunnen zo meevolgen.

2 In de bus
Ledenwervingsbrochure: de eerste stap naar kwaliteitsvol 

contact met ouders is met een brochure op ledenwerving gaan.
Uitnodigingen: nodig ouders persoonlijk uit op jullie evenementen, een 
brief in de brievenbus geeft steeds een persoonlijk gevoel.
De activiteitenbrief: vergeet niet de contactgegevens van (hoofd)leiding 
op jullie activiteitenbrief te zetten.

3 Mond-tot-mond
Regelmatig contact: sla een babbeltje als ouders hun kind 

komen oppikken. Zorg dat er telkens twee leiders zich tussen de ouders 
mengen. Zo kan er opgeruimd worden én aan oudercontact gewerkt 
worden.
Huisbezoek: hoe oud het lid ook is, een huisbezoekje kan altijd! Koppel 
hieraan de kampinschrijving, een ledenbindende actie met de paas-
haas of het her-inschrijven van je leden! Zo kan je eens een praatje 
slaan of bepaalde zaken uit de leefwereld van het kind beter begrijpen. 
Samen dingen doen: koppel eens een gezellige receptie of een etentje 
aan een ledenactiviteit. Deel in de KLJ-sfeer en doe eens een toneeltje, 
spel of bezinnend moment. Een voorstelling van het bestuur en een 
‘dankjewel’ voor het vertrouwen van de ouders in je bestuursploeg mag 
hier niet ontbreken. 
Anderstalige ouders: vraag hen persoonlijk hoe ze het liefst op de 
hoogte gehouden worden. De activiteitenbrief in het Engels of een 
woordje uitleg als het kind opgehaald wordt, kan een optie zijn als je 
leidingsploeg er de draagkracht voor heeft.

LL www.klj.be > over leden > ouders van KLJ-leden

Communiceren met ouders, 
het hele jaar door

Ouders  
als partners! 
Ouders maken reclame voor je af-
deling als zoon of dochter er zich 
amuseert. 

Ledenwerving: check!

Ouders hebben heel wat ervaring 
achter de kiezen. 

Hulp & steun: check!

Ouders die een goede band heb-
ben met de afdeling komen graag 
naar jullie evenement.

Reclame en kassa: check! 
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ouders

Patrick is als KLJ’er in hart en nieren nog 
steeds betrokken bij KLJ Ravels-Eel. Als 

12-jarige kwam KLJ in zijn leven en eens KLJ’er 
altijd KLJ’er! Ondertussen zit Patrick van Den 
Borne al sinds 2000 in de VZW voor het KLJ- 
lokaal. Samen met nog twee oud-leiding 
 beheert hij het lokaal en de verhuur ervan. 
Daarnaast zijn de leden van de VZW eigenlijk 
ook de kampkoks!

Patrick: We gaan mee koken voor het plezier, 
maar een fantastische beloning is het zien 
groeien van de leden en de appreciatie van de 
kinderen die je maanden na het kamp nog 
 herinneren en je bedanken voor de kampmaal-
tijden! En de leiding die met een klein cadeau 
en veel appreciatie een gemeend woordje 
dankbaarheid geven: dat is onbetaalbaar! Als 
ouder verlichten we het werk rond het lokaal, 
maar de jeugdwerking moet voor hén blijven! 
Hen laten vallen en opstaan, groeien en leren, 
is belangrijk, net zoals het bij ons ook ging.

Nicky: Communicatie is belangrijk, want de 
grens tussen ‘bemoeien’ en ‘helpen’ is moeilijk 
te stellen op kamp. Problemen moet je zeker 
aankaarten! 

GETUIGENIS

Patrick Van den Borne: ‘De 
jeugd van tegenwoordig: die 
presteren heel wat en dragen 
vaak nog meer verantwoorde-
lijkheid dan wij op die leeftijd!  

Chapeau hoor!’

De vzw organiseert tweejaarlijks een buiten-
lands weekend voor de leiding en de oudsten 
van de ledengroep. Het doel is leidingbinding 
en -werving. Vorig jaar gingen we bijvoorbeeld 
naar Italië. Als leiding is dat echt supertof en 
een taak minder voor ons.
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Alle antwoorden op 
je vragen over lokalen, 
wetgeving, fuiven, 
administratie, kamp, 
verzekeringen …

VRAAG
HET
AAN
HET
BREIN

actuele vragen

1.
Alcohol en roken 

op fuiven

Vraag Mag ik de identiteitskaart 
van fuifgangers vragen?

Ja, je mag een identiteitskaart of an-
der bewijs van leeftijd met foto vra-
gen om de leeftijd van je fuifgan-
gers te controleren. Niemand is 
verplicht zijn identiteitskaart te to-
nen, maar wie zijn leeftijd niet kan 
bewijzen, mag je weigeren alcohol 
te schenken. Geen identiteitsbewijs 
= een bandje voor min-16. Het klopt 
dat je als organisator van een fuif 
niet bevoegd bent om de identiteit 
van je fuifgangers te controleren, 
maar dus wel de leeftijd!
Het is verboden om alcohol te ver-
kopen, te schenken of aan te bieden 
aan min-16-jarigen. Met alcohol be-
doelt men alle alcoholhoudende 
dranken van meer dan 0.5% vol. zo-
als bier, wijn, …. Sterke drank mag 
je niet verkopen, schenken of aan-
bieden aan min-18-jarigen. Perso-
nen die wel alcohol verkopen, 
schenken of aanbieden aan min-16 
of min-18-jarigen stellen een straf-
baar feit. Zij kunnen beboet wor-
den. Op een KLJ-fuif zal eerder KLJ 

zelf, als organisator, beboet wor-
den. Het is dus erg belangrijk om 
een goed systeem van leeftijdscon-
trole toe te passen op je fuif.
Van elke persoon die alcohol/sterke 
drank wil kopen mag gevraagd wor-
den zijn leeftijd aan te tonen. Als ie-
mand zijn leeftijd niet wil of kan 
bewijzen, geef je deze persoon geen 
alcoholische drank!

 t Controle, lastige opdracht?!
Iedereen aan de toog systematisch 
gaan controleren is voor de tappers 
geen makkelijke opdracht. Op een 
grotere fuif is dit zelfs bijna onmo-
gelijk. Een bandjessysteem bij de 
inkom kan hiervoor een oplossing 
bieden. Je voorziet bijvoorbeeld 2 
soorten bandjes: bandjes voor fuif-
bezoekers vanaf 16 jaar en bandjes 
voor fuifgangers vanaf 18 jaar (in 
het geval je ook sterke drank ver-
koopt). Kunnen of willen ze dit niet, 
dan krijgen ze geen bandje en mo-
gen ze enkel niet-alcoholische dran-
ken bestellen. Ook bij de inkom 
kunnen door de controle lange 
wachtrijen ontstaan. Werk daarom 
in de mate van het mogelijke met 
twee rijen om aan te schuiven: -16 
en +16 en hang grote borden uit 
waarop je vraagt om een leeftijds-
bewijs klaar te houden. 

 t Kunnen we een boete krijgen 
omdat er mensen roken?
Ja, jullie kunnen als organisator een 
boete krijgen omdat er mensen ro-
ken op jullie fuif. Ook de rokers zelf 
kunnen een boete krijgen, maar in 
de praktijk gebeurt dat veel minder. 
Het is belangrijk om als organisator 
alles in het werk te stellen om te 
vermijden dat er gerookt wordt. 
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Mail al je vragen naar 
ikvraaghetaan@klj.be. Onze 
 administratieve duizendpoot, 
Isabelle Myncke, zorgt voor 
de antwoorden.

actuele vragen

zijn strafbaar. Bovendien kan je 
aansprakelijk worden gesteld voor 
lichamelijke schade (vb. allergie) 
als gevolg van het toedienen van ge-
neesmiddelen.
Je mag minderjarigen alleen medi-
catie geven als je:
• een voorschrift hebt van een arts;
• schriftelijke toestemming hebt 

van de ouders.
Vraag aan de ouders via de medi-
sche fiche eventuele toestemming. 
Kom je in een situatie terecht waar-
bij er toch medicatie moet gegeven 
worden, neem dan eerst contact op 
met de ouders!

 t Mag wondverzorging zonder 
toelating van de ouders?
Dat mag. Als een kind zich tijdens 
een activiteit verwondt en daar bij-
voorbeeld een schaafwonde aan 
overhoudt, mag deze wonde worden 
verzorgd door een jeugdleider, en 
dit zonder expliciete toelating van 
de ouders. Uiteraard laat je de 
wondverzorging best over aan een 
KLJ’er met kennis van zaken. Duid 
op voorhand één of zelfs meerdere 
mensen aan als ‘verantwoordelijke 
Eerste Hulp’. Het is aan te raden dat 
deze persoon een cursus eerste hulp 
volgt. Daarnaast is het handig om 
op kamp altijd een eerstehulpkoffer 
ter beschikking te hebben. 
Niet elke blessure kan en mag zo-
maar door een eerstehulpverlener 
worden verzorgd. Bij ernstige en 
 risicovolle verwondingen (grote 
 oppervlakte, diepe wonde, …) zijn 
nazicht en advies van een arts 
noodzakelijk. In het handboek 
 ‘Eerste hulp voor jeugdleiders’ vind 
je per verwonding telkens een over-
zicht van de uitzonderingen.

❝❝Het is dus 
erg belangrijk om 
een goed systeem 

van leeftijds-
controle toe te 

passen op je fuif. 

❝❝ Kom je in 
een situatie terecht 

waarbij er toch 
medicatie moet 

gegeven worden, 
neem dan eerst 

contact op met de 
ouders!

 t Informeer alle vrijwilligers en 
fuifgangers!
Roken mag niet binnen of in een 
tent. Zorg ervoor dat alle medewer-
kers dat weten en dat zeker zij niet 
binnen roken! Wanneer er controle 
komt, kan je er zeker van zijn dat er 
een boete volgt wanneer de eigen 
medewerkers binnen roken. 
Zorg voor voldoende verbodsborden 
op zichtbare plaatsen. Motiveer ook 
je medewerkers om mensen die ro-
ken aan te spreken. 

 t Treed steng op tegen rokers!
Mensen die toch roken moeten 
aangesproken worden. Zij moeten 
zich naar buiten begeven of hun 
sigaret doven. Stel enkele mensen 
aan die de zaal in de mate van het 
mogelijke controleren. Schakel de 
security in! Je betaalt hen om goed 
werk te leveren. Het onderscheppen 
en buiten zetten van rokers is een 
van hun taken.

2.
Eerste hulp op kamp

Vraag Mag je medicatie toedie-
nen aan een kind dat op kamp 
ziek wordt?
Neen, dat mag niet. In de wet staat 
vermeld dat het geven van genees-
middelen voorbehouden is voor art-
sen, apothekers, apotheekassisten-
ten (onder toezicht van apothekers), 
tandartsen en vroedvrouwen bin-
nen hun wettelijke bevoegdheden, 
en verpleegkundigen, op voor-
schrift van de arts. Alle andere per-
sonen die geneesmiddelen geven, 
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KLJ Martenslinde kijkt naar het vogeltje

Aantal leden: 60 • Aantal bestuursleden: 7 • Leeftijdsgroepen: –9, –12, +12 • Deze zomer op kamp in Appelterre-Eichem • Uitgetest: de KLJ-rok & -short
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KLJ Martenslinde kijkt naar het vogeltje

Zoals elke zomer gaan we op KLJ-
kamp met de volledige afdeling. Op 
1 augustus stappen we met de hele 
bende op de trein richting Ninove. 
Het kampthema is ‘jungle’ dit jaar. 
De volledige kampplaats zal dus 
omgetoverd worden tot een heus 
oerwoud. Van aapjes die waken over 
de slaapzalen, tot palmbomen in de 
eetzaal. Zelfs de sanitaire blok zal er 
aan moeten geloven! Traditiege-
trouw slapen we binnen, enkel de 
oudste leden laten zich van hun 
stoerste kant zien en overnachten 
in tenten in onze KLJ-jungle! De 
 activiteit waar we het meeste naar 
uitkijken, is de zwemuitstap naar 
een plaatselijk recreatiemeer. Chil-
len op het strand om het slaaptekort 
in te halen of erop los ravotten en 
zwemmen voor de onvermoeibaren! 
Tien dagen samen zijn versterkt de 
band enorm tussen leden, leiding 
en onderling. Zoals elk jaar, zullen 
er weer herinneringen gemaakt 
worden, die we van ons leven niet 
vergeten. We kijken er dus enorm 
naar uit!

❝❝Ninove, hou u vast 
want KLJ Martenslinde is er 
klaar voor!

Paulien Hanssen 
Hoofdleidster
KLJ Martenslinde

Aantal leden: 60 • Aantal bestuursleden: 7 • Leeftijdsgroepen: –9, –12, +12 • Deze zomer op kamp in Appelterre-Eichem • Uitgetest: de KLJ-rok & -short
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WEB
SHOP
SAMEN
AAN
KOOP

Webshop
Bij een echte KLJ’er horen ook 
de echte, officiële KLJ-gadgets. 
Kies en bestel de gadgets 
 online via www.klj.be/shop.

Samenaankoop
KLJ-samenaankoop biedt 
goederen en diensten aan 
 tegen voordelige tarieven. Deze 
promoties worden aangebo-
den op jouw vraag of die van 
een andere KLJ-afdeling. Om 
aan deze promotietarieven 
te geraken is er telkens een 
minimum af te nemen aantal. 
Anders gaat de samenaan-
koop niet door. Heb jij ook een 
idee? Stuur dan een mailtje 
naar webmaster@klj.be. 
Op www.klj.be vind je het 
 huidige aanbod.

de etalage

Rok & short
Webshop Deze nieuwe rokjes 
en shorts zijn helemaal speel-, 
vuil- en KLJ-proof! Bestel je 
eigen exemplaar en maak je 
uniform compleet. 
Kinderrok met aanpasbare 
elastiek (8j – 11j): 26 euro
Rok (XXS – XXXL): 29 euro
Kindershort met aanpasbare 
elastiek (8j – 11j): 32 euro
Short (XXS – XXXL): 35 euro

Badhanddoek
Webshop Pronk deze zomer 

met je KLJ-badhanddoek op 
het strand of aan het zwembad 

of maak het “disco-douchen” op 
kamp nog leuker door je KLJ-hand-

doek en -washandje te gebruiken!
Grote badhanddoek: 14 euro/stuk

Kleine handdoek: 10 euro/stuk
Washandje: 3 euro/stuk

Toiletzak
Webshop Je douchegel, shampoo,  
tandpasta, tandenborstel, kam,  
haarelastiekjes, … van de slaapzaal  
naar de wasplaats verhuizen kan nu zonder  
slag of stoot! Deze handige KLJ-toiletzak heeft  
alle opbergruimte en verschillende compartimenten 
die je nodig hebt. Het ophang-
systeem zorgt ervoor dat je je 
 toiletzak niet op de grond  
moet leggen.
11,50 euro/stuk



juli 2017 • idee 19

de huisfilosoof

“Breekt geen benen hé!”, zegt moederlief 
nog als ik de auto uitstap op de carpool-
parking. Al lachend antwoord ik: “Ik doe 
mijn best!”. Een paar vierkante meter gras 
een stukje verderop ziet er ideaal uit om 
mijn boterhammekes met choco op te 
eten. Ik ben nog maar net klaar met ontbij-
ten als de partymobiel eraan komt en we 
met knallende Disneyschijven door de 
boxen op weg gaan naar het jaarlijkse voet-
baltornooi van KLJ Limburg.

Eens aangekomen en omgekleed, begint 
de opwarming. We trappen een balletje en 
bespreken ondertussen onze tactiek: iets 
met een keeper in de goal en een spits 
vooraan, passen geven en de bal naar de 
juiste kant trappen, liefst van al in de goal 
van de andere ploeg. Even later is het tijd 
voor het moment van de waarheid: onze 
eerste match. Het duurt niet lang tot er ge-
scoord wordt en het befaamde team Nand 
(wij dus) op voorsprong komt. Het duurt 
ook niet lang tot ik op een of andere 
vreemde manier op de grond val en recht-
staan geen strak plan meer lijkt. Een uur of 
vijf en een dokter of drie later volgt de con-
clusie: “We kunnen niet helemaal uit de 
foto’s afleiden wat er aan de hand is, maar 
we gaan er voor de zekerheid toch maar 
een gipske rond doen.”

Sindsdien siert ruim een halve meter 
gips mijn linkerbeen: van net onder mijn 
short tot net boven mijn enkel zorgt een 

surrogaatbeen uit kunststofgips ervoor 
dat het bruinen van mijn benen zich de ko-
mende periode zou beperken tot dezelfde 
ruime halve meter aan mijn rechterbeen. 
Terug aangekomen op het voetbaltornooi, 
verlicht een signeersessie niet alleen de 
pijn, het opschrift “NIE PLOOIEN!” dient 
ineens ook als gebruiksaanwijzing.

Voor we terug richting thuis vertrek-
ken, is er nog tijd voor een ploegfoto die er 
door de hoeveelheid coldpacks, blauwe 
plekken en gips uitziet alsof we een ploeg 
matadors zijn in plaats van amateurvoet-
ballers. Onderweg naar huis bel ik naar 
mama, die opneemt met de woorden:  
“Allee, laat me raden, ge hebt uw been ge-
broken en zit in het gips zeker?”.

Breekt geen benen hé!

Eveline Kenis
Nationaal ondervoorzitter

❝❝Het opschrift “NIE  
PLOOIEN!” dient ineens ook als  
gebruiksaanwijzing.’
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STRAK GEVORMD
Heb je een persoonlijke trainingssessie op 
maat nodig? Of werk je liever in groep aan 
een goede vorm? Een team wel getrainde 
coaches staat voor je klaar.

Vorming op maat
Vraag je aan via 

Verdere Vorming
Op de kalender bij 
deze Idee vind je 
waar en wanneer

Trainingsdagen
Op de kalender bij 
deze Idee vind je 
waar en wanneer

Hoofdanimator
Op de kalender bij 
deze Idee vind je 
waar en wanneer

Uit mijn 
afdeling/gewest

Vorming, wat is dat?

Uit mezelf

JA

JA

NEE

NEE

NEE

NEE JAJA

We volgen liever 

enkele specifieke blokken 1 of 2 jaar Meer dan 2 jaar

Wij hebben geen vraag

START

JA

Meer uitleg over 
vorming vind je via 
www.klj.be/vorming

vorming

Heb je als afdeling een 
specifieke vormings-
vraag of probleem?

Stel je nu echt 
deze vraag?

Vanwaar komt de 
vraag naar vorming?

Heb ik een vraag die 
van toepassing is voor 

mijn volledige afdeling?

We kijken graag welke 
vorming aangeboden 

wordt.

Als afdeling vinden we een basis-
vorming voor leiding belangrijk.

Hoeveel jaar ben jij reeds 
bestuurslid in je afdeling?
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ledenwerving en ledenbinding

 t LEDENWERVINGSTIP
KLJ Wervik-Geluwe

 t LEDENBINDINGSTIP
KLJ Eernegem

We deden mee met twee stoeten in de gemeente. Altijd in 
KLJ-outfit en met de nodige reclame voor de startdag. 

KLJ Eernegem vindt het belangrijk om de leden in moeilijke 
tijden een lekker duwtje in de rug te geven.

Herkenbaar in het 
straatbeeld
We zorgden ervoor dat we vaak in het straatbeeld 
kwamen om te werken aan onze naambekendheid. 
Want KLJ is voor velen nog onbekend. We hebben mee 
gedaan met twee stoeten: de Tabaksstoet en de 
Gapersstoet. Hiervoor hebben we een ijswagen 
gemaakt met dezelfde naam als de ijswagen die de 
ronde doet in onze gemeente. We deelden dan ook 
werkelijk gratis ijsjes en snoep uit aan de mensen. 
Uiteraard vergezeld door een flyer van de startdag. 
Ook gooiden we met zéér veel confetti. Iedereen 
mocht zien dat we veel plezier hebben! En dat is 
makkelijke en goede reclame. Het was een 
ledenwervingsperiode met veelvuldige acties, maar 
het wierp absoluut zijn vruchten af! 24 nieuwe leden 
was voor ons bijna een verdubbeling van het 
ledenaantal! 

❝✒ Matthias Boone
Bestuurslid 

Een duwtje  
in de rug 
Examens, iedereen maakt het mee! Veel stress en heel 
veel vragen die door je hoofd spelen. Als KLJ vinden 
we het belangrijk om onze leden tijdens deze 
moeilijke tijden een extra duwtje in de rug te geven. 
Twee keer in het jaar organiseren we een 
tussendoortje met een ‘overheerlijke peptalk’. De 
leden komen naar het lokaal voor een lach en een 
babbel om zo even helemaal te ontkomen van al die 
stress. Dit jaar kregen ze een zakje snoepveters van 
ons met de boodschap ‘Heeey KLJ’er, de examens 
komen er aan of zijn alweer begonnen. Hoog tijd om 
de touwtjes in handen te nemen, de eindjes aan elkaar 
te knopen en alle knopen door te hakken. YES YOU 
CAN!’.
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digitale media

Digitaliseer 
je kamp!
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digitale media

Digitale media zijn niet meer weg te denken uit de 
leefwereld van jongeren. En als iedereen dan toch 
een smartphone heeft, dan kan je er maar beter wat 
meer mee doen dan enkel bellen en sms’en. Juist ja, 
haal digitale media binnen op jouw kamp!

Smartphones op je kamp openen 
een hele wereld aan nieuwe moge-
lijkheden. Met een smartphone 
maak je van heel wat spelklassie-
kers in een handomdraai een 
 digitaal topspel. Er zijn heel wat 
mogelijkheden waarbij niet elk lid 
tegelijkertijd een smartphone 
 nodig heeft.

2 Blindemolletje
Eén teamlid krijgt een blind-

doek om en heeft een smartphone 
bij die kan filmen, de rest van het 
team wordt opgesloten in een 
 kamer of tent. De geblinddoekte 
stuurt beelden van zijn omgeving 
door via Skype, Facetime of Hang-
outs. Hoe snel krijgt de blinde mol 
de kamer open met de aanwijzingen 
van het team?

3 Wiki wiki challenge
Even een dood momentje? Doe 

dan de wiki wiki challenge. Geef je 
leden twee onderwerpen. De deel-
nemers moeten zo snel mogelijk 
van de ene Wikipedia-pagina naar 
de andere gaan. Ze kunnen dat doen 
door op de linkwoorden te klikken. 
Daag hen uit om de snelste weg te 
vinden tussen twee pagina’s!

4 Snapshot
Dit spel is een soort één-tegen- 

allen voor leden. Je geeft hen een 
lijst met opdrachten die ze moeten 
uitvoeren. Slagen ze in een op-
dracht, dan sturen ze het bewijs 
daarvan met een foto door op 
Whatsapp. Het ideale gemediati-
seerde stadsspel! Het wordt extra 
leuk als de leiding tijdens het spel 
bonusopdrachten doorstuurt die ze 
om ter snelst moeten vervullen!

❝❝ Smart-
phones op je kamp 
openen een hele 

wereld aan nieuwe 
mogelijkheden.

 

❝❝ Laat je ook 
voor een origineel 

buitenspel inspireren 
door digitale media.

 

Met deze zeven gemediatiseerde 
spelklassiekers beleef je al snel een 
hele dag digitale pret!

1 Potteke snap
Net als bij potteke stamp, 

moeten degenen die zich verstopt 
hebben af en toe terugkeren naar de 
afpotplaats. Per keer dat de zoeker 
afgeteld heeft, sturen de verstopten 
hem of haar een langere snap. Zo 
geven ze beetje bij beetje hun 
verstopplaats prijs.
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digitale media

Goede afspraken maken goede vrienden, dat 
geldt natuurlijk ook voor media (smartphone, ta-
blet…) op kamp. Deze methodiek zet je alvast op 
weg om tijdens een bestuursvergadering te brain-
stormen over afspraken.

1  Vragen vooraf
• Maak je verschillende af-

spraken per leeftijdscatego-
rie?

• Wat als iemand de kampaf-
spraken niet naleeft? 

• Hebben we over dit thema al 
bepaalde regels? 

Tip: Interessante vragen vind je 
terug in het kwaliteitsinstrument 
onder ‘afspraken maken’ 
(www.klj.be > Leiding en be-
stuur > Hoe draait je ploeg > 
evalueren) 

Afspraken maken
5 Social mediaspel

Meer likes op je social-media-
kanalen? Authentieke en originele 
posts? Daag de leden eens uit met 
de volgende opdracht: elk team 
krijgt een social-mediakanaal en 
een thema waarover ze een post ma-
ken. Een foto op Instagram of Face-
book? Degene met de meeste likes, 
wint!

6 Gsm-tikkertje
Opnieuw een klassieker in een 

nieuw jasje: tikkertje! Wanneer de 
spelleider ‘pang’ roept, stuurt 
 iedereen een sms met een bood-
schap (vb. ‘Pang! Jij bent eraan.’) 
naar iemand anders uit de groep. 
Degene die de meeste sms’jes kreeg, 
mag niet meer meedoen.

7 Paparazzi
De leden worden in groepjes 

van 4 aan elkaar gebonden. Een van 
de leden heeft een camera of smart-
phone. De verschillende groepen 
proberen elkaar zoveel mogelijk te 
fotograferen in 15 minuten. 
De  foto’s zijn enkel geldig 
als de volledige groep 
zichtbaar is.

❝✒ Anke Keerman &  
Niek Godfroid
Mediaraven

2 Hup met de geit!
• Verdeel de leiding in kleinere 

groepjes.
• Beschrijf per groep enkele 

 situaties waarbij media op 
kamp een positief of een 
 negatief effect hadden.

• Discussieer kort. Enkele 
vragen die hierbij kunnen 
helpen: Springt de leiding 
bewust om met het portret-
recht van de leden? Is het 
ouderwets als jongeren hun 
gsm niet mogen 
meenemen op 
kamp?
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digitale media

Meer media 
op kamp
Laat je nog meer inspireren met 
onze online gids ‘Media op Kamp’ 
om verantwoord met media om te 
gaan. Je kan je natuurlijk ook ge-
woon laten inspireren door digitale 
media. Op heel wat apps, games of 
sociale media kan je gemakkelijk 
een leuk offline alternatief verzin-
nen.

Laat je 
inspireren door 
Facebook
Zo kan je met een groot krijtbord je 
eigen Facebookwall maken en elke 
dag herinneringen ‘posten’ van tij-
dens het kamp. Dat kan de hele tak 
samen doen of elk lid voor zich. 
 
Gedurende het kamp kan je hen 
steeds meer mogelijkheden geven 
zoals nieuwe profielfoto’s, omslag-
foto’s, evenementen enzoverder.
Ook smartphonespelletjes als 
 Temple Run, Fruit Ninja, Pac Man of 
Angry Birds laten weinig aan de 
verbeelding over en leveren je al 
snel een keitof buitenspel op.
 
Let the games begin! 

3 Verdeel en heers
• Verzamel de situaties en ver-

deel ze onder volgende the-
ma’s: cyberpesten / privacy / 
contact met ouders / com-
municatie tussen leiding /
spelen / andere.

• Laat iedereen vijf punten uit-
delen over de thema’s. Een 
belangrijk thema krijgt meer 
punten dan een ander.

4 Gooi het op tafel
• Overloop in groep alle situa-

ties uit de thema’s met de 
meeste punten.

• Stel vragen aan de leidings-
groep & verzamel zoveel 
 mogelijk input. Welke lessen 
hebben we getrokken uit de 
succesverhalen? Welke uit de 
situaties waarin het misliep? 
Wat is voor herhaling vat-
baar?

• Stel op basis van de verza-
melde input enkele regels op. 

 
5 Vergeet de leden niet
Eens de regels zijn goedge-
keurd, bespreek je ze uiteraard 
met de leden. Zij zullen zich 
tenslotte aan de regels moeten 
houden.

PS: Niks dat zo snel evolueert als het internet. Je voelt 
dus waarschijnlijk zelf al aan dat je de regels best ieder 
jaar opnieuw overloopt en aanpast waar nodig.
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KLJ trofee KLJ TROFEE

Jullie naam op de 

gouden ‘KLJ Trofee’ 

voor ledenwerving?!

Plakken jullie leden aan KLJ als geen ander?! 

Zijn jullie de beste 

leidingbinders?!

KLJ TROFEE

• ledenwerving
• ledenbinding
• leidingbinding
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KLJ trofeeKLJ TROFEE

Vanaf werkjaar 2017-2018 hebben het ledenwervings-
materiaal en het jaarthema één en hetzelfde thema. 
Tijd dus voor een wedstrijdnaam die jaren meegaat! 
Kort, maar krachtig werd gekozen voor ‘KLJ Trofee’. 
 Bereid jullie dus maar voor en stamp je leuke 
wervende en bindende acties maar uit de grond! 

Doe leuke, originele acties  
en zend die in  
voor 31 december 2017

KLJ TROFEE

Praktisch
Inzendingen voor drie categorieën: ledenwerving, ledenbinding en leidingbinding.
Per regio is er voor iedere categorie een zilveren en bronzen KLJ Trofee.  
Per categorie wordt er één gouden KLJ Trofee gekozen uit een van de vijf zilveren 
KLJ Trofeeën uit de regio’s.

Deadline voor de inzendingen: 31 december 2017.
Winnaars worden gekozen door de regionale besturen in januari of februari.
Per regio wordt vanaf september gecommuniceerd hoe de inzendingen gebeuren.
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het booreiland

Lize “‘Het kamp afsluiten met een be-
zoekdag: zeven vliegen in één klap. Al-
lereerst betrek je ouder, zus & broer, 
lief, … bij het kampgebeuren. Zo kun-
nen ook zij de kampsfeer opsnuiven. 
Ten tweede moet de kampplaats bij ont-
vangst van het bezoek er piekfijn uit-
zien en de koffers gepakt zijn. Het is dus 
een ideale manier om de leden hiervoor 
te motiveren. Ouders zijn gelukkig als 
hun kind gelukkig is en dit is natuurlijk 
de derde troef. Dat geluk weerspiegelt 
zich in het enthousiasme waarmee de 
kinderen hun verhalen vertellen en 
trots een rondleiding geven op de 
kampplaats. De vierde vlieg vang je met 
een laatste avondmaal. De koks maken 
spaghetti en voor het eten dansen we de 
kampdans en zingen we liedjes wat het 
toppunt van samenhorigheid is. Als 
vijfde en als afsluiter van de avond to-
nen we een aftermovie en een diavoor-
stelling met de kamphoogtepunten. 
Nummer zes. Na de bezoekdag gaan de 
leden, hun koffers en slaapgerief, met 
hun ouders naar huis. Zo moet de lei-
ding niet nog eens alle bagage verhui-
zen. Tot slot is er nummer zeven, want 
dankzij een bezoekdag is de KLJ ook 
weer financieel gesteund. Klap!”

Leeftijd: 21 jaar • Aantal jaar in KLJ: 11 
jaar waarvan dit mijn vijfde jaar bij 

de leiding is • Functie: hoofdleidster • Stu-
die: medische laboratoriumtechnologie

Thuline “Wij gaan maar zeven da-
gen op kamp en omdat dit niet zo’n heel 
lange periode is, doen we geen bezoek-
dag op kamp. We hopen zo onze leden 
zelfstandiger te maken. Verder is het 
praktisch ook niet echt haalbaar. Dit 
jaar gaan we met de meisjes naar Zele 
(Oost-Vlaanderen), wat op zich niet zo 
ver is, maar onze jongens gaan bijvoor-
beeld op kamp in Bierbeek (Vlaams-Bra-
bant) en dit is al snel anderhalf uur rij-
den. De leden kunnen wel elke avond 
eens telefoneren naar het thuisfront of 
de ouderwetse brief is ook altijd zeer 
populair. Omdat we geen bezoekdag 
hebben, schrijven de ouders ook sneller 
een briefje naar hun zoon of dochter en 
het krijgen van een brief blijft nog 
steeds een zeer leuk moment op kamp.  
Af en toe hebben onze kleinste spruiten 
wel eens last van heimwee, maar met 
een goede babbel, een goede knuffel en 
vele leuke activiteiten is dat snel weer 
vergeten. En zeg nu zelf, zo een weekje 
weg van het gezaag van je ouders is nog 
altijd het beste en het weerziens is des 
te leuker.”

Leeftijd: 21 jaar • Aantal jaar in KLJ: 5 
jaar in het bestuur • Functie: hoofdlei-

ding • Studie: revalidatie wetenschappen en 
kinesitherapie

2 MENINGEN OVER

Bezoekdag op kamp of niet?

De kampperiode 
afsluiten met een 
bezoekdag: zeven 

vliegen in één 
klap.

Lize Creemers
KLJ Wijshagen

De leden kunnen 
wel elke avond 

eens telefoneren 
naar het thuisfront 
of de ouderwetse 
brief is ook altijd 

zeer populair.

Thuline Heyerick
KLJ Lovendegem
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1,25
Euro per reiziger kost het om 
met een Lijnbus op kamp te 
gaan! Een koopje in vergelij-
king met de € 200 voor een 
extra bus de vorige jaren.

40
Jeugdorganisaties, goed 

voor samen 7000 kampen 
deze zomer, ondertekenden 
het kampcharter. Deze en-
gagementsverklaring zorgt 
voor een optimaal kampkli-
maat tussen jeugdgroepen, 

gemeenten en uitbaters.

115
Afdelingen werden in 2017 
reeds bezocht en onder-

steund door onze pedago-
gisch medewerkers tijdens 
bestuursvergaderingen of 

een speciaal themaoverleg.

102 
Gewestvergaderingen wer-
den in 2017 bezocht door de 
pedagogisch medewerkers. 
Zo behouden zij een goed 

contact met hun afdelingen 
en blijven zij het aanspreek-

punt voor al jullie vragen!

Als landelijke vereniging kennen we 
als geen ander de troeven van ons 
platteland! Maar kennen al onze le-
den en sympathisanten die ook? 
We geven jullie graag een zetje om 
die troeven aan hen duidelijk te 
maken. Want kwaliteit, die is dicht-
bij! Ga je voor 31 oktober nog aan 
de slag met lokale voeding tijdens 
een eetfestijn, kamp of ander eve-
nement? Maak dan duidelijk aan je 
deelnemers dat jullie pro-lokaal 
zijn. Doe dit op een leuke ‘KLJ-ma-
nier’ en win tot 25% van je kosten 
van het lokale product terug! Stuur 
foto’s van je actie, een korte uitleg 
en de rekening van het product 
naar KLJ. Midden november zullen 
de winnaars worden bekendge-
maakt op onze Facebookpagina.

LL Vragen & inzendingen:  
platteland@klj.be.

#KLJleiding-
zijnisfijn
Als dat geen waarheid als een koe 
is! En we weten allemaal dat van 
die waarheden gedeeld moeten 
worden, zeker op sociale media. 
Want KLJ-leiding zijn, dat is iets 
om enorm trots op te zijn en 
wanneer komt die trots meer 
naar boven dan in juli en augus-
tus tijdens kampen, sportfeesten 
en andere zalig zonnige activitei-
ten? Zet je deze foto’s, filmpjes, 
boomerangs, … van je leidings-
ploeg op Facebook, Instagram of 
Twitter? Voeg dan steeds de 
hashtag #KLJleidingzijnisfijn 
toe, zo vinden we alle trotse 
KLJ-leiding snel terug en wie 
weet vind je je leidingsploeg wel 
terug in de volgende Idee of op 
sociale media! Hashtag er dus 
maar helemaal op los.

Voeg steeds de hashtag #KLJleidingzijn-
isfijn toe, als je foto’s of filmpjesvan je 
leidingsploeg online zet.

Lokale voeding?  
Da’s WIN-WIN!
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