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‘Love is 
in the air’
in Oostmalle

‘Lach eens 
naar het 
vogeltje!’

Tover eens 
een wervende 
uitnodiging 
uit je hoed

–9-inspiratie

Het wordt stilaan 
 februari en dus hangt 
Valentijn in de lucht. Ook 
de jongste leden maken 
het al graag eens gezel
lig. Met deze activiteit 
kan je je helemaal uit
leven en ontdekken hoe 
groot de liefde is tussen 
je kleinste paddies.
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Foto-inspiratie

Wil je eens iets hele
maal anders doen dan 
gewoonlijk? Iets hele
maal van deze tijd? En 
moet het dan ook nog 
tof zijn voor alle leef
tijden? Wel, organiseer 
dan eens een super
originele fotoactiviteit. 
KLJ Zandhoven pro
beerde het uit!
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Creatief

Uitnodigingen, meestal 
maken we ons er zo snel 
mogelijk van af. Maar 
het kan ook anders! Een 
leuke uitnodiging lokt 
automatisch meer leden. 
Hoog tijd dus om jouw 
uitnodigingen een 
 upgrade te geven.
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–9-inspiratie

 t Plaats
In en rond het lokaal

 t Soort activiteit
Pleinspelen

 t Duur
2 uur

 t Doel
Leuke opdrachtjes 
 uitvoeren in het thema 
‘Valentijn’

 t Aantal begeleiders
Afhankelijk van het 
 aantal leden

 t Aantal deelnemers
6 tot 40

 t Materiaal
Materiaal voor het maken 
van een leuke uitnodiging 
• op vallende kleren • 
 lippenstift • fietsbanden 
• bal • lintjes • touw • 
 nagels • flesjes • spaghetti 
• speelkaarten • ballon
nen • kegels
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–9-inspiratie

Het wordt stilaan februari en dus hangt Valentijn 
in de lucht. Ook de jongste leden maken het al graag 
eens gezellig. Met deze activiteit kan je je helemaal 
uitleven, en ontdekken hoe groot de liefde is tussen 
je kleinste paddies. Een superleuk spel!

‘Love is in the air ’
in Oostmalle
Uitnodiging

Stuur al je leden een week vooraf een 
liefdesbrief. Hiermee nodig je ze 
uit voor een superleuke, liefdevolle 
 namiddag. Op zoek naar ideetjes 
voor een origineel kaartje? Check 
dan zeker de inspiratie ‘creatief aan 
de slag met uitnodigingen’ verder-
op in deze Idee!

Spelletjes

Zwoele Lisa
Maak een rechthoekig veld. Zwoele 
Lisa gaat daar middenin staan. 
Zwoele Lisa heeft opvallende kleren 
aan en veel lippenstift op. De leden 
lopen van de ene kant van het veld 
naar de andere. Tijdens het overlopen 
probeert Lisa hen te verleiden door 
ze te kussen. Wie gekust wordt, 
krijgt ook lippenstift op en moet 
Lisa helpen om de rest van de leden 
te verleiden.

Voetbal met fietsband
Maak koppeltjes. Elk koppeltje 
kruipt in een fietsband. Een van de 
twee krijgt een lintje. De leden met 
een lintje vormen een ploeg, de leden 
zonder lintje vormen ook een ploeg. 
Dan wordt er voetbal gespeeld. 
 Omdat er dus twee spelers van ver-
schillende ploegen in dezelfde band 
zitten, kan je het andere team sabo-
teren door gewoon keihard weg te 
lopen. Of je kan je tegenspeler ge-
bruiken om jezelf te katapulteren 
richting de bal.

Nagelpoepen in duo
Leden maken weer koppeltjes. Het 
is bij dit spel het makkelijkste als de 
koppeltjes uit twee ongeveer even 
grote leden bestaan. Span een touw 
tussen de middels van de twee leden. 
Je kan het touwtje vastmaken aan 
de lusjes van je broek waar je riem 
doorheen gaat. Aan dat touw hang 
je in het midden een ander touwtje 
van ongeveer 30 cm met aan het uit- ➜
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–9-inspiratie

➜ einde een nagel. Leden moeten pro-
beren per twee de nagel in een flesje 
te krijgen, zonder het touw, de nagel 
of het flesje aan te raken. Wie hier 
het eerst in slaagt, wint.

Lady en de vagebond
De leden worden opgedeeld in duo’s 
en gaan dit keer op restaurant. Je 
kan allemaal samen de tafel mooi 
dekken. Nadien krijgt elk koppeltje 
een spaghettisliert. De bedoeling is 
dat ze elk aan een uiteinde van de 
sliert beginnen te eten, tot ze elkaar 
net (g)een kusje geven.

Kaartjeskussen
Leden krijgen per twee één speel-
kaart. Ze houden deze geklemd tus-
sen hun beide mondjes. Op deze 

manier proberen ze een parcours af 
te leggen. Het duo dat het snelst de 
overkant bereikt zonder zijn kaart 
te laten vallen, is gewonnen!

Ballonnenbuik
Iedereen krijgt een ballon en stopt 
deze onder zijn trui. Daarna ver-
spreidt iedereen zich over het veld. 
Het is de bedoeling om bij de andere 
leden de buik stevig vast te nijpen 
zodat de ballon springt. Wie het 
langst blijft rondlopen met een bolle 
ballonnenbuik is de winnaar.

Knuffeltikkertje
De leden gaan per twee verspreid 
over het veld staan en geven elkaar 
een knuffel. Er is ook een kat en een 
muis die hier tussendoor lopen. 

Ontrouwe echtgenoot Het kan niet altijd rozengeur en maneschijn zijn in een relatie!

Knuffeltikkertje Een spel met een 
kat, een muis en veel dikke knuffels.

Lady en de vagebond Eet de sliert op 
tot je elkaar (g)een kus geeeft!



januari 2017 • idee 5

–9-inspiratie

Robbe, wat vonden de leden 
van de activiteit?
‘De leden vonden het een heel 
leuke activiteit. Vooral het eten 
van spaghetti in “Lady en de 
vagebond” vonden ze super
geweldig.’

Wat vond de leiding van 
de activiteit?
‘Wij vonden het een grappige 
activiteit. Omdat we heel flink 
meespeelden, leverde dit al 
eens hilarische beelden op. Het 
enthousiasme van de leden 
voor spelletjes zoals “Lady en 
de vagebond” verraste ons 
ook allemaal.’

Gaan jullie deze activiteit 
nog eens doen?
‘Natuurlijk! Het was een leuke 
activiteit met spelletjes die 
goed bij Valentijn pasten.’

Robbe

 t DE KEURMEESTER
Robbe Van Giel
KLJ Oostmalle

De kat probeert, zoals gewoonlijk, 
de muis te tikken. De muis kan 
 ontsnappen door iemand van de 
knuffelaars weg te duwen. De weg-
geduwde wordt dan de nieuwe kat, 
de kat wordt muis, en de wegduwer 
moet knuffelen met de persoon 
die nu alleen staat.

Ontrouwe echtgenoot
Het kan niet altijd rozengeur en 
maneschijn zijn in een relatie. Daar-
om hoort ook dit spel erbij. Iedereen 
gaat per twee in een kring liggen. 
De koppels liggen op elkaar en één 
iemand ligt alleen. De persoon die 
alleen ligt, knipoogt naar twee leden 
die onderaan liggen. Dat is voor hen 
het signaal dat ze verleid zijn door 
de eenzaat en hem moeten proberen 
te bereiken. De leden die bovenaan 
liggen, moeten proberen te verhin-
deren dat hun partner een nieuw 
liefje vindt. Diegene die het eerst de 

eenzaat bereikt, is gewonnen. De 
partner die werd achtergelaten, mag 
nu knipogen. In het andere koppel 
moet de persoon die onderaan lag 
nu bovenaan gaan liggen. 

Speleinde

Als iedereen close genoeg is geweest 
met elkaar, heeft ontdekt dat het 
helemaal niet zo erg is om bij elkaar 
in de beurt te komen en sommigen 
elkaar zelfs een kusje hebben gege-
ven, is het tijd om naar huis te gaan. 
Maar eerst een megagroepsknuffel!

✒✒ Robbe Van Giel
KLJ Oostmalle

Ballonnenbuik Wie blijft het langst rondlopen met een bolle ballonnenbuik?
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Foto-inspiratie

 t Plaats
Buiten

 t Soort activiteit
Fotoactiviteit

 t Doel
Originele foto’s maken 
met als thema ‘gezichts
bedrog’

 t Duur
Ongeveer 3 uur

 t Aantal begeleiders
Minimaal 1

 t Aantal deelnemers
Minimaal 4

 t Materiaal
1 goed fototoestel of 
smartphone per groep • 
eventueel papiertjes met 
leuke opdrachten
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Foto-inspiratie

Wil je eens iets helemaal anders doen dan gewoon
lijk? Iets helemaal van deze tijd? En moet het dan ook 
nog tof zijn voor alle leeftijden? Wel, organiseer dan 
eens een superoriginele fotoactiviteit voor je leden. 
KLJ Zandhoven probeerde het uit.

‘Lach eens naar 
het vogeltje!’
Laat je leden eens creatief zijn met 
fotografie. Je kan enkele opdrachten 
bedenken met de leiding, maar laat 
je leden vooral zelf leuke ideeën uit-
werken. Je kan ook enkele groepjes 
maken die dan strijden tegen elkaar 
om de leukste foto’s! Manieren ge-
noeg om er iets plezant van te maken. 
Je krijgt alvast enkele leuke foto’s 
van KLJ Zandhoven ter inspiratie. 

Tips voor een geslaagde 
foto-activiteit

 t Organiseer deze activiteit 
 overdag én buiten
De belichting is misschien de belang-
rijkste factor bij het maken van goede 
foto’s. Deze activiteit ’s avonds in 
het donker organiseren, zal je vast 
niet zo’n mooie foto’s opleveren.

 t Kies leuke attributen
Voorbeeld: de kegels waarop de 
 mini-leden lijken te staan.

 t Kies een origineel standpunt
Een origineel standpunt zorgt voor 
speelsheid in je foto en maakt de 
foto minder saai.

 t Laat de fotomodellen 
in de lens kijken
Mensen die je aankijken, trekken je 
aandacht. 

 t Betrek de omgeving in je foto
De omgeving heeft soms meer te 
bieden dan we denken. Voorbeeld: de 
tak waarop de leden lijken te lopen.

Leuk aandenken

Druk de leukste foto’s af (al dan niet 
op groot formaat) om je KLJ-lokaal 
mee te versieren, of om aan je leden 
mee te geven om op te hangen in 
hun kamer of op hun studentenkot.

✒✒ Silke Cools
Stafmedewerker KLJ ➜
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Foto-inspiratie
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Foto-inspiratie

Kaat, hoe zijn jullie op het 
idee gekomen om deze 
 activiteit te organiseren?
‘Enkele jaren geleden zijn we 
op kamp geweest naar de kust. 
Daar hebben we leuke foto’s 
gemaakt waarbij we werkten 
met het effect van gezichts
bedrog. Dit deden we als tus
sendoortje tijdens een strand
namiddag, en slechts enkele 
leden waren hier bij betrokken.
Later organiseerden we een 
filmavond voor onze +20. Dus 
hadden we sowieso een bea
mer en een groot scherm in 
het  lokaal ter beschikking. Het 
zou zonde geweest zijn, moch
ten we er geen gebruik van 
gemaakt hebben. Daarom 
waren we direct in de richting 
van een fotoactiviteit aan het 
denken, en kwamen we op
nieuw bij ons kamp uit van 
enkele jaren geleden.’

Wat vonden de leden van 
KLJ Zandhoven ervan?
‘Onze leden waren bijzonder 
enthousiast! We projecteerden 
eerst enkele leuke voorbeelden 
ter inspiratie, zodat ze een 
idee kregen wat we van hen 

Kaat

 t DE KEURMEESTER
Kaat Soetemans
KLJ Zandhoven

verwachtten. Daarna ging 
de +12 hun eigen weg, terwijl 
de leiding de jongere groepen 
begeleidde. Onze jongste 
 leden kwamen met verrassend 
veel eigen ideeën op de prop
pen, hoewel de leiding hier 
en daar wel wat moest helpen. 
(lacht) De jongens hadden 
tussendoor af en toe nood aan 
een spontaan pleinspelletje, 
waarna ze hun fotoopdracht 
hervatten. Na afloop hebben 
we de beste tien foto’s van 
elke groep geprojecteerd op 
het groot scherm, wat voor 
veel hilariteit zorgde!’

Zou je een foto-activiteit 
 aanraden aan andere 
 afdelingen?
‘Zeker en vast! Het is een cre
atieve uitdaging voor de leden, 
en als leiding moet je er rela
tief weinig aan voorbereiden. 
Bovendien geef je de leden 
veel vrijheid en kunnen ze hun 
eigen ding doen. Voor de lei
ding zelf is het ook een heel 
leuke activiteit! “Less is more”, 
zou ik zeggen.’ (lacht)



10 idee • januari 2017

creatief aan de slag met uitnodigingen

It’s all about het thema

Tover eens een 
leuke, wervende 
uitnodiging uit 
je hoed

Message in a bottle 

Thema, thema, thema… We 
kunnen niet vaak genoeg zeg
gen hoe belangrijk dat wel niet 
is. Neem je leden al vanaf het 
eerste moment mee in het ver
haal. Dat kan door het thema 
ook meteen in de uitnodiging 
te verwerken. Piraten krijgen 
een schatkaart, griezelaars een 
doodshoofd en van Sinterklaas 
krijgen we zelfs een zelfge
maakte brief.

Uitnodigingen, meestal 
maken we ons er zo snel 
mogelijk van af. Maar het 
kan ook anders! Een leuke 
uitnodiging lokt automa
tisch meer leden. Hoog 
tijd dus om jouw 
uitnodigingen 
een upgrade 
te geven.

Steek jouw boodschap eens in 
een ander jasje. Zo wordt het 
extra spannend om de uitnodi
ging te lezen. Bovendien is het 
een leuk aandenken aan de 
activiteit. Op het internet kan je 
heel wat leuke, goedkope ‘must 
 haves’ vinden. ‘What about a 
message in a bottle?’

1.

2.
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creatief aan de slag met uitnodigingen

Bekende leiding

Snoep werkt altijd

Krassen maar!

Meegaan met de trends is dé 
manier om jongeren aan te 
spreken. Zoek uit wat er leeft in 
je groep en gebruik dat in je uit
nodiging. Bovendien is het altijd 
leuk als lid om je leiding eens 
een keertje goed uit te lachen. 
‘Photoshop, your new best 
friend!’

En dat is niet anders bij KLJ’ers! 
Verwen de kindjes en steek een 
leuke verrassing bij je uitnodi
ging. Snoep is een optie, maar 
je kan ook altijd andere leuke 
gadgets meegeven: een ballon 
om aan de voordeur te hangen, 
een poster die ze aan hun raam 
mogen hangen, een inkom
ticket dat ze moeten meebren
gen naar de activiteit. Er zijn 
 onwijs veel mogelijkheden. 

Niets is zo spannend als het 
wegkrassen van een krasbiljet. 
Of het nu gaat om de prijs van 
een lotje of om je nieuwe reis
bestemming te ontdekken, het 
is altijd superleuk. Waarom 
jouw uitnodiging ook niet extra 
spannend maken? Hoe ga je te 
werk? Je maakt je uitnodiging 
zoals je hem wenst. Vervolgens 
doe je er een doorzichtig stuk 
plastic op. Meng één deel verf 
en één deel afwasmiddel en 
verf het over de tekst die je wilt 
verbergen. Alles goed laten 
drogen en krassen maar!

3.
4.

5.

✒✒ Laura Lenaerts
Redactieraad
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Je vindt meer inspiraties op www.klj.be


