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KLJ, hier groeien
helden!
Helden, je ziet ze op tv, in strips, in de cinema…
kortom overal. Maar wist je ook dat ze echt bestaan?
Je hoeft er zelfs niet ver voor te zoeken. Voor ons is
iedereen in KLJ een held! Wat maakt KLJ’ers dan
precies helden? Denk maar aan de leiding die er elke
activiteit in slaagt om een brede lach op de snoetjes
van de kinderen te toveren. Of de leden die leren om
in groep samen te werken. Of onze vrijwilligers die
zich voor duizend en één dingen inzetten. KLJ bruist
van het talent, en daarom willen we met dit jaarthema
de vele competenties die leden en leiding opdoen door
hun KLJ-ervaring, in de kijker zetten. We zijn ervan
overtuigd dat we als KLJ een plaats bieden waar
ieder zijn talenten kan ontwikkelen én laten zien.
Door samen te spelen en samen dingen te verwezenlijken, bereiken we immers de mooiste dingen, ieder
met zijn uniek talent.
Het is belangrijk om elkaar te stimuleren, te motiveren, te bevestigen en aan te moedigen om het beste
uit onszelf te halen. Onze KLJ’ers groeien elke dag,
stap voor stap. Als lid, als leiding, als bovenlokale
vrijwilliger. En met KLJ zijn we maar al te graag het
zonlicht, het water en het voedsel dat die kleine
zaadjes doet groeien tot schitterende helden.
KLJ, want hier groeien helden!

Harry de Held
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het stof van de wereld
t DE WORTELS VAN HET JAARTHEMA EN HARRY DE HELD
t CIJFERWERK
te maken. Zo ben ik tot de huidige
superheld gekomen. Ik heb gebruik
gemaakt van de KLJkleuren en
natuurlijk moest de held het KLJ
logo dragen. De slogan ‘Hier groeien
helden’ heb ik nog eens benadrukt
door de superheld echt te laten
groeien. Het was een hele uitdaging,
maar het was leuk om te doen.’

Your … got talent

Groeien op alle niveaus
Met het jaarthema willen we alle
talenten en competenties die KLJ’ers
ontwikkelen in hun KLJcarrière in
de kijker zetten. We vinden het be
langrijk om in het nieuwe werkjaar
aandacht te besteden aan de manier
waarop KLJ’ers groeien, op alle mo
gelijke vlakken en op alle niveaus.
We willen KLJ’ers op weg helpen om
hun talenten verder te ontwikkelen
en mogelijkheden bieden om hun
competenties bij te schaven. Helden
zijn het, verdomme!

Harry de held
Ook in het jaarthemabeeld hebben
we geprobeerd om duidelijk te maken
dat het bij KLJ bruist van het talent,
en dat KLJ de ideale voedingsbodem
is voor het kweken van echte helden.
Annelies Heyrman, ontwerpster
jaarthemabeeld: ‘Ik kreeg de opdracht
om een beeld te ontwerpen rond het
thema ‘Hier groeien helden’. Eerst
heb ik enkele beelden van superhel
den verzameld om daarna zelf één
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We willen afdelingen aansporen om
op zoek te gaan naar ieders talenten
in de afdeling en/of werkgroep.
Want talenten op de juiste manier
inzetten, zorgt ervoor dat we nog
meer kunnen groeien.

Want je bent het waard!
Ook aan de buitenwereld willen we
laten zien wat jullie waard zijn! Met
ons maatschappelijk standpunt gaan
we zowel aan ouders, pers, werk
gevers… duidelijk maken dat KLJ een
plaats is waar je heel veel leert en
ervaring opdoet die meerwaarde
biedt aan onze samenleving.

Wat mag je verwachten?
Heel het jaar door zetten we talenten
van leden, leiding en bovenlokale
vrijwilligers in de kijker. Verder
bieden we kantenklare jaarthema
activiteiten aan – van superhelden
activiteiten tot activiteiten waarbij
de nadruk ligt op talenten, kwali
teiten, verantwoordelijkheden...

Groei en bloei
We hopen dat ook jij je gewaardeerd
kan voelen voor jouw unieke talen
ten! En dat dit een jaar mag zijn
waarin je nog meer kan groeien.

315

kilometer per uur, zo snel
scheert Superman gemiddeld
door het luchtruim.

21.000

helden zitten er bij KLJ.
Da’s super, hé! Maar er kan
nog altijd ééntje bij, en zelfs
meer dan een.

1500

KLJ’ers laten hun KLJ-sporttalent zien tijdens de vele
sportfeesten deze zomer.
Ben jij een van hen?

7

uur, dat is het tijdstip
waarop diezelfde 1500 KLJ’ers
paraat staan om naar de
sportfeesten te vertrekken.
En dat op een zondagmorgen!

1

ste plaats voor Mieke Hullin
van KLJ Melsele in de
wedstrijd ‘beste kampkok’
van Mediaraven!

het stof van de wereld
t t MIJN GEDACHT
Jurgen Mertens
Recruitment officer bij JBC

Is ervaring
in een jeugdbeweging een
troef bij het
solliciteren?
Het loont de moeite om je ervaring in de
jeugdbeweging te vermelden op je cv
als je pas afgestudeerd bent. Zeker als
je leider bent geweest of een andere verantwoordelijke functie opnam. Voor
sommige functies binnen een bedrijf
kunnen de talenten die aan bod komen
in een jeugdbeweging een pluspunt
zijn. Ik denk dan vooral aan de manier
van communiceren, organiseren, teamwork... Voor startersfuncties of functies
waarvoor een beperkte ervaring noodzakelijk is, kan dit zeker een toegevoegde
waarde betekenen. Maar na bijvoorbeeld
tien jaar werkervaring is dit minder
doorslaggevend.

Jurgen

t t KLJ ZONDER GRENZEN

❝❝

Gertjan Genbrugge: ‘Vooral mijn sociale
talenten, die ik deels bij KLJ geleerd heb,
heb ik moeten gebruiken om contacten
te leggen in Brazilië.’

Als je er
niet gelukkig van
wordt, moet je het
niet doen!

Met ngo Trias
naar Brazilië

Eva Daeleman

Gertjan Genbrugge (26) was een
van de uitverkorenen die begin
juni met Trias naar Rio de Janeiro
vertrok. Hij ging er niet naartoe
om te chillen op het strand.
Neen, hij woonde er een congres
over jongeren- en landbouw
projecten bij en werkte mee aan
een uitwisselingsproject met
enkele lokale groepen. Hij zit al
15 jaar bij KLJ, dus als je het ons
vraagt, ervaring genoeg in het
organisatiewezen! ‘Vooral mijn
sociale talenten, die ik deels bij
KLJ geleerd heb, heb ik moeten ge
bruiken om contacten te leggen
in Brazilië’, vertelt Gertjan.

Radio-, televisie- en
mediafiguur

❝❝

Je bent
de som van de
mensen die je
ontmoet.
Ish Ait Hamou
Choreograaf, schrijver
en televisiepresentator

✒✒Laura Lenaerts
Redactieraad

LLsolidariteit@klj.be
Jurgen Mertens met het HR-team van JBC.
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K-moment

De
talenten
tent
Een tent bestaat uit verschillende onderdelen,
elk met hun eigen functie. Zo valt een tentzeil
zonder de ondersteuning van stokken in elkaar.
Ook in een KLJgroep zitten mensen die, net als
de onderdelen van een tent, elk een eigen rol
hebben in de groep.
t Tentzeil: zet iedereen uit de wind, valt het
meest op, hoge bomen vangen veel wind.
t Tentstokken: de groep steunt erop, houden
de boel samen, brengen structuur en vorm,
stokken zijn soms moeilijk in elkaar te passen,
buigen niet, rechtlijnig, drijven graag hun zin
door, bepalen de vorm van de tent, ook als ande
ren een andere vorm willen maken.
t Haringen: onopvallende krachten, houden
het geheel recht, stille krachten, koppig, moeilijk
in of uit de grond te krijgen.
t Stormkoorden: enkel nodig in nood of in
kritieke fases, zitten soms in de knoop met zich
zelf of met anderen, zijn moeilijk te ontwarren
of te doorgronden.
t Binnentent: gezellig, moeder of vaderfiguur,
persoon waarbij je je comfortabel voelt, stel jezelf
ook open, wees niet te bemoederend, te bezorgd,
te voorzichtig, durf ook naar buiten komen.
t Grondzeil: houdt de voeten droog, biedt
bescherming, houdt contact met de grond of de
natuur, dicht bij de eenvoudige dingen, pas op
dat je niet over je heen laat lopen.
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Illustratie Eva Mundorff

K-moment

Methodiek
t De leden verwoorden bij
elk tentonderdeel een positieve
en een negatieve eigenschap.
Hiernaast staan enkele rich
tingaanwijzers.
t De leden kiezen een tent
onderdeel dat het best laat zien
hoe ze zichzelf zien in de groep.
Iedereen licht zijn keuze toe.
t De groep kiest voor ieder lid
een tentonderdeel. Ze leggen
uit waarom ze die keuze
maakten.
t Vraag daarna aan de leden
of ze hiermee akkoord gaan,
en waarom wel of niet.

✒✒Werkgroep K
Vlaams-Brabant
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hier groeien helden

❝✒

Door leden
te waarderen voor
hun talenten kan
je ze helpen hun
talenten te ontdekken en hen stimuleren om hierin
te groeien.

❝✒

Om je
talenten te ontdekken, moet je kunnen experimenteren. Als lid krijg
je hier veel kansen
toe, maar ook als
leiding moet je de
kans krijgen om
nieuwe dingen uit
te proberen.
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hier groeien helden

Hier groeien helden! Door jouw talenten en die van
anderen goed in te zetten, kunnen deze helden zelfs
uitgroeien tot superhelden. Hoe je leden, leiding en
afdeling echte superhelden worden, lees je hier.

Jouw talenten
bezorgen je
superkracht
Superkracht voor leden
Voor leden is KLJ de ideale voedings
bodem om hun talenten te ontdekken
en te laten groeien. Hoe kan jij als
leiding ervoor zorgen dat je leden
echte s uperhelden worden?

Zo kan de ene bijvoorbeeld heel goed
logisch redeneren om een raadsel
op te lossen, maar kan de andere
heel goed de oplossing van het raad
sel loskrijgen van iemand van de
leiding.

tt Maak activiteiten waarin alle
talenten aan bod komen
Door activiteiten aan te bieden waar
bij verschillende talenten aan bod
komen, kunnen kinderen ontdek
ken waar ze goed in zijn. Denk niet
alleen aan knutselen, lopen, zingen
en de weg zoeken. Ook organiseren,
aanmoedigen en anderen helpen,
zijn talenten die je makkelijk in je
activiteiten kan verwerken. Bied
kansen om talenten te ontdekken en
laat ruimte, zodat je leden hun e igen
sterktes steeds kunnen inzetten.

tt Gooi met schouderklopjes
Door je leden te waarderen voor hun
talenten kan je ze helpen hun talen
ten te ontdekken en hen stimuleren
om hierin te groeien. Als iemand
goed is in voetbal of tekenen, merken
we dit makkelijk op. Maar we zeggen
niet snel dat iemand goed kan door
zetten, onderhandelen of anderen
kan motiveren. Iedereen heeft zijn
eigen talenten, en we weten niet op
voorhand welke. Help je leden dus
om deze te ontdekken door ze te
benoemen.
➜
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hier groeien helden
➜

Superkracht voor leiding
tt Vorming ontwikkelt je talenten
Zowel binnen als buiten KLJ heb je
de mogelijkheid om vormingen te
volgen. In een algemene vorming
– zoals Trainingsdagen of Hoofd
animator – kan je verschillende
talenten uitbouwen of zelfs nog ont
dekken. Je kan ook specifieke vor
ming volgen om je talenten verder
te ontwikkelen.
tt Zet de juiste man of vrouw
op de juiste plaats
Hou bij de taakverdeling rekening
met de talenten in je leidingsteam.
Het hoeft niet altijd diegene te zijn
die het langste in de leiding zit of
het oudste is die hoofdleiding wordt.
Ook op je activiteiten of andere eve
nementen kan je hiermee rekening
houden. De ene kan zo een spelletje
uit zijn mouw schudden, terwijl de
andere makkelijk een babbeltje kan
slaan met de ouders.
tt Experimenteer!
Om je talenten te ontdekken, moet
je kunnen experimenteren. Als lid
krijg je hier veel kansen toe, maar ook
als leiding moet je de kans krijgen
om nieuwe dingen uit te proberen.
Je weet namelijk niet of je goed een
kasboek kan bijhouden als je dit
nog nooit gedaan hebt. Bied ruimte
en kansen aan leiding om nieuwe
talenten te ontdekken. Laat iemand
die bijvoorbeeld graag eens een eve
nement wil organiseren dit de vol
gende keer samen doen met iemand
die dit talent al heeft ontdekt.
tt ‘Build’ je team
Om te kunnen en durven experimen
teren, moet leiding zich goed in hun
vel en in de groep voelen. Zorg voor
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❝❝

Het boven
lokale landschap ligt
vol met kansen om je
verder te ontwikkelen.
Ga op zoek naar
jouw talenten en
interesses en ga uitdagingen aan.

een goed team waarin iedereen zich
zelf durft te zijn en te ontdekken.
Hiervoor kan je teambuildingsacti
viteiten doen. Maar een babbeltje in
het lokaal of samen friet gaan eten,
zorgt ook voor een goede sfeer. Je kan
ook een teambuilding aanvragen als
een Vorming op Maat. Dit kan via
Wall-e of bij je vrijgestelde.
tt Werkgroepen zoeken
bovenlokaal talent
Je kan je talenten ook nog uitbouwen
buiten je afdeling. KLJ heeft een hele
boel werkgroepen waar ze altijd wel
extra talent kunnen gebruiken. Ben
je een topvendelier? Kan je op elk
moment een toffe bezinning uit je
mouw schudden? Kan je de moei
lijkste inhoud op een makkelijke
manier uitleggen? Elk talent is zeker
welkom! Ook als je nog geen expert
bent in je talent, maar je dit wel graag
verder wilt ontwikkelen kan dit
bij deze werkgroepen. Kijk vlug op
pagina 24 en ontdek in welke werk
groep(en) jij je talenten kwijt kan.

Superkracht voor
bovenlokale vrijwilligers
tt Groei verder in je talent
Het bovenlokale landschap ligt vol

met kansen om je verder te ontwik
kelen. Ga op zoek naar jouw talenten
en interesses en ga uitdagingen aan.
Als er zich geen kansen aanbieden
waarnaar jij op zoek bent, maak ze
dan zelf! Je vrijgestelde helpt je hier
graag bij.
tt Ontdek je talenten
Je talenten ontdekken kan op ver
schillende manieren. Je kan zelf je
kwaliteiten ontdekken door eens na
te denken waar je energie uit haalt
of bij welke activiteit je de tijd hele
maal uit het oog verliest. Of je kan
aan je vrijgestelde een coaching
gesprek vragen waarin je hier speci
fiek naar op zoek gaat. Het is belang
rijk om elkaar feedback te geven. Zo
kan je niet alleen aan je werkpunten
werken, maar kan je ook je kwalitei
ten ontdekken.

Superkracht voor het leven
Door in je jeugdbewegingscarrière
bewust om te gaan met je talenten en
deze steeds verder te ontwikkelen,
heb je al een hele voorsprong voor
de toekomst. Dit is niet enkel goed
voor je persoonlijke ontwikkeling,
maar ook in je zoektocht naar werk
is dit een voordeel. Je kan aantonen
dat je al heel wat competenties hebt
uitgebouwd, en je bent je bewust
van zowel je kwaliteiten als je werk
punten. Dit zijn twee heel belang
rijke criteria van je toekomstige
werkgever!

✒✒Leen Van Eetvelde
en Goele Didden

LLWil je hier nog meer informatie
over? Vraag dit dan zeker aan je
VKB-ploeg of vrijgestelde. Zij staan
steeds voor je klaar!

hier groeien helden

ook
Amai, dat wil ik
e!
wel kunnen, Esn

W

at als je wel een heel erg
speciaal talent hebt?
Nee, we hebben het hier niet
over met je tong aan je elleboog
likken (probeer maar eens!)
of gekke bewegingen met je
oor doen. Nee, Esne heeft wel
een heel uitzonderlijk talent: ze
kan met dieren communiceren!
En volgens haar mama is ze
zelfs een heks.
‘Mijn talent? Met dieren praten,
en in het bijzonder met honden’,
vertelt Esne ons. ‘Vogels zijn
meestal te koppig om mee te
praten.’ Esne geeft ons ook
haar aanpak prijs: ‘Wanneer

GETUIGENIS
Esne Ribeiro
Castro (9) van
KLJ Eigenbilzen
is een kleine,
dappere held met
superkrachten

een hondje blij is, dan geef ik
het complimentjes, ben ik lief
voor het hondje en kan ik het
hondje beter aanvoelen dan
wanneer het boos is. Wanneer
een hondje boos is, dan aai ik
het gewoon rustig. Van grote
honden ben ik wel bang, met
hen praat ik dus absoluut niet.’
Behalve met dieren praten,
heeft Esne naar eigen zeggen
nog een talent. ‘Bellen besturen
kan ik ook! Mama zegt dat dat
een heksengave is. Ook ben
ik net begonnen met weven,
wist je dat bijna niemand dat
meer doet?’
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vorming

STRAK GEVORMD

❝❝

In de
VKB-cursus heb ik
een talent ontdekt
en verder kunnen
ontwikkelen. Blijkbaar ben ik goed
in het vormen van
andere KLJ’ers tot
(hoofd)leid(st)er.
Glenn De Schrijver
VKB Antwerpen

❝❝

Als er iets
is wat ik op alle
cursussen heb
geleerd – en vooral tijdens de Hoofd
animatorcursus –
is het wel dat het
oké is om fouten
te maken.
Laura Lenaerts
KLJ Eigenbilzen
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Met talenten word je geboren, maar tijdens
vorming kan je ze doen groeien. Een talenknobbel spreekt ook niet zomaar Spaans
zonder lessen, toch?
In KLJ groeien helden
Dit doen jullie elke dag door in je
eigen afdeling kinderen en jongeren
te animeren, administratie in orde te
brengen, geld in te zamelen, samen
te werken, te evalueren en te proberen. Want al doende leert men.

KLJ helpt jullie groeien
Dit in eerste instantie door jullie gewoon jullie gang te laten gaan. Maar
daarnaast ook door jullie samen te
brengen in het gewest waar je weer
nieuwe mensen, nieuwe activiteiten
en nieuwe ideeën tegenkomt. Uitwisselen is elkaar versterken, elkaar
helpen groeien.

Talenten in de kijker
De vormingen van KLJ steunen vaak
op uitwisseling: jullie staan elke
dag in het veld en proberen steeds
nieuwe dingen. Wel wil KLJ enkele
specifieke talenten in de kijker zetten.
Graag laten we jullie kennismaken
met de talenten van een hele
bestuursploeg:
tt Kinderen en jongeren begeleiden
tt Activiteiten organiseren
tt Over zichzelf reflecteren
tt De veiligheid van je leden waarborgen
tt Respectvol handelen

tt Samenwerken
tt Enthousiasmeren
tt Elkaar begeleiden
tt Een werkjaar organiseren
tt Samen evalueren
tt Eindverantwoordelijkheid nemen
tt Administratie in orde brengen
tt Communiceren met alle partners
(ouders, gemeente…)
tt Een team leiden
tt Het standpunt van je afdeling
vertegenwoordigen
tt Netwerken
tt Online communiceren
tt Een veilige groepssfeer creëren
Deze talenten vind je steeds terug
in KLJ-vormingen. Zo kan iedereen
in zijn kracht groeien.

Vorming 2016-2017
Bij deze ‘idee’ vind je de regiokalender voor het komende werkjaar.
Kruis snel de vormingen aan die je
zeker wilt volgen. Je talenten zullen
je eeuwig dankbaar zijn!

ledenwerving en ledenbinding

t LEDENWERVINGSTIP
Werkgroep Jaarthema

t LEDENBINDINGSTIP
Werkgroep Jaarthema

Word een échte held
van het veld

Lokale helden redden
dorp in nood
Verspreid een oproep waarin je op zoek bent naar hel
den. Zij moeten het dorp en KLJ redden, want er loopt
van alles mis en de leiding kan het alleen niet meer
aan. Daarom organiseert de leiding een heldenbijeen
komst waar alle helden van het dorp zullen samen
werken om het dorp te redden. Om je zoektocht kracht
bij te zetten kan je verschillende dingen doen: een
schminkstand tijdens de opendeurdagen op school,
een fotostand met een bord om je hoofd door te steken
tijdens de dorpsfeesten, een standje met heldenfood
aan je lokaal tijdens de fietstocht van de Landelijke
Gilde... Zijn er niet direct lokale evenementen, gooi het
dan over een andere boeg: organiseer een fotowedstrijd
waarbij de deelnemers een foto van zichzelf als super
held inzenden. Elke deelnemer wint een ticket voor
de heldenbijeenkomst. De winnaar kan je in de bloe
metjes zetten op je startactiviteit.

Bij de start van het werkjaar geef je elk lid een bloem
pot. Teken binnenin de pot een aantal streepjes. Langs
de buitenkant schrijf je de naam van het lid. In het
begin van het werkjaar kan je (een deel van een) activi
teit wijden aan het versieren van de bloempot. Of een
hele activiteit organiseren rond zaaien en oogsten, ge
koppeld aan een echt boerenspel. Gedurende het jaar
krijgen de leden voor elke activiteit waaraan ze deel
nemen verse aarde in de bloempot, tot aan het volgende
streepje. Wanneer de pot vol is, krijgen ze enkele zaad
jes om te planten. Je kiest best voor een plant die niet
veel onderhoud vraagt, en eentje die je eerder naar het
eind van het werkjaar moet planten, bijvoorbeeld een
zonnebloem of worteltjes. Vanaf dan kan je als afsluiter
van elke activiteit even de tijd nemen om de groei van
de plantjes op te volgen. Op het einde van het werkjaar
mag iedereen zijn bloempot mee naar huis nemen. Dan
voelt elk lid zich een échte held van het veld!

nu
Proficiat, vanaf
!
ben je een held

Op het einde van
het werkjaar mag
iedereen zijn bloempot mee naar huis
nemen. Dan voelt
elk lid zich een échte
held van het veld!
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KLJ Wolfsdonk kijkt naar het vogeltje

Groetjes van
Harry de Held

Aantal leden: 97 • Genderbalans: 47 jongens en 50 meisjes • Prijzenkast: winnaar Gouden Knor 2015-2016 voor leidingsbind
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❝❝

Twee jaar geleden
gingen we op superheldenkamp naar Tollembeek.
We hadden voor elk lid een
cape voorzien, zodat iedereen zich gedurende het
hele kamp een superheld
kon voelen.

Tijdens het kamp waren er verschil
lende proeven: muur zitten, leiding
imiteren, dode vis spelen... Door de
proeven te laten slagen, konden de
leden emblemen verdienen. De laat
ste dag hebben we alle emblemen
op de capes gestreken en in een offi
ciële plechtigheid uitgereikt. Verder
deden we elke dag een toneeltje over
originele superhelden die enkele
boeven moesten vangen. Zo hadden
we bijvoorbeeld een Superpoets
vrouw en een Special K-man. We
deden ook verschillende activiteiten
rond het thema, zoals een super
heldenquiz en superheldenstratego,
en we hebben meermaals slechte
riken verslagen en de wereld gered.
Ieder jaar sturen we foto’s van de
leden naar hun ouders met een zelf
geschreven berichtje, zoals je op
de foto kan zien.

Sofie Verdonck
Leiding

ding en tweevoudig winnaar fair-playprijs volleybaltornooi van KLJ Limburg
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KLJ-talent

Dat KLJ vol zit met talent, weten
we allemaal, maar we staan er
misschien niet altijd bij stil. In
dit artikel laten we graag enkele
KLJ-helden aan het woord.
En of dat we fier zijn!

KLJ bruist van
het talent!
16 idee • juli 2016

KLJ-talent

Marlies De Clercq
Bestuur KLJ Nazareth
Welk verborgen talent heb jij?
‘Enthousiast entertainen, me kun
nen inleven in anderen en leiding
geven – zowel in kleine groepen
waarin wordt samengewerkt, als
voor grotere groepen.’
Welk van jouw talenten wordt het
meest ingezet bij KLJ?
‘Mijn creativiteit, mijn talent als
entertainer, het sociaal omgaan met
kinderen en mijn behulpzame karak
ter. Ik wil overal een helpende hand
zijn.’
Welk talent heb je ontdekt in KLJ?
‘Creatief zijn, omgaan met verschil
lende soorten persoonlijkheden en
véél geduld hebben.’

‘Sociale media zijn mijn habitat.
We zijn actief op Facebook, Twitter,
Instagram en sinds kort ook op
Snapchat. Zo creëren we meer
naamsbekendheid!’
Welk talent heb je ontdekt in KLJ?
‘Tijdens mijn eerste activiteit was ik
verlegen en durfde ik het woord niet
nemen. Nu denk ik hier niet meer bij
na en is praten voor een groep niets
meer om bang voor te zijn.’
Waar blinkt jouw afdeling in uit?
‘Onze zeer originele activiteiten! We
hebben al getuinierd met de jong
sten, we organiseerden reeds een
eigen festival en we betoverden onze
leden met een goochelshow.’

❝❝

Enthou
siast entertainen,
me kunnen inleven
in anderen en
leiding geven, dat
zijn de talenten die
ik inzet in KLJ.
Marlies De Clercq
KLJ Nazareth

Thomas Serdons
Leiding KLJ Oostham

Waar blinkt jouw afdeling in uit?
‘Onze leiding staat dicht bij de leden
en ouders, waardoor we dus een sterk
persoonlijk contact hebben. We
zijn enthousiast en voorzien steeds
originele activiteiten.’

Stef Keynen
Leiding KLJ Putte
Welk verborgen talent heb jij?
‘Al jaren ben ik bezig met grafische
vormgeving en fotografie. Ik maak
de ledenboekjes van mijn afdeling,
een beetje als een eigen klein KLJmagazine.’
Welk van jouw talenten wordt het
meest ingezet bij KLJ?

Welk verborgen talent heb jij?
‘Multifunctionaliteit: uit vele kluif
jes overal wat van proberen te knab
belen, dat is mijn ding.’
Welk van jouw talenten wordt het
meest ingezet bij KLJ?
‘Mijn positieve nieuwsgierigheid om
uit elke situatie iets te leren, die ik
later kan toepassen.’
Welk talent heb je ontdekt in KLJ?
‘Mijn stressbestendigheid! Op mo
menten waar dat het moet, probeer
ik steeds de kalmte te bewaren.’
Waar blinkt jouw afdeling in uit?
‘Passie, om zo vaak mogelijk, met zo
veel mogelijk, van alles van KLJ te
➜
kunnen proeven.’

❝❝

Dat ik
stressbestendig
ben, heb ik
ontdekt in KLJ.
Op momenten
waar dat het
moet, probeer ik
steeds de kalmte
te bewaren.
Thomas Serdons
KLJ Oostham
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KLJ-talent

➜

Frauke Couliez
Leiding KLJ Doorslaar
Welk verborgen talent heb jij?
‘Ik ben creatief, sociaal, geëngageerd,
enthousiast, een initiatiefnemer en
een leiderstype.’
Welk van jouw talenten wordt het
meest ingezet bij KLJ?
‘Mijn creativiteit, maar ook het feit
dat ik sociaal en zeer geëngageerd
ben. Dat ik een leiderstype ben, komt
natuurlijk goed van pas als leiding
bij KLJ.’
Welk talent heb je ontdekt in KLJ?
‘Binnen KLJ heb ik ontdekt dat ik
heel graag de leiding neem en geen
volger ben.’

❝❝

De werkgroep VKB
Antwerpen heeft
het talent om altijd
het mooie weer te
maken, nog beter
dan de Frank en
Sabine.
Elke Bernaerts
VKB Antwerpen

Waar blinkt jouw afdeling in uit?
‘Onze afdeling blinkt uit in het
vormen van een hechte groep. We
komen allemaal supergoed overeen
en we kennen elkaar door en door.
We doen ook vaak dingen samen
buiten KLJ, wat onze band versterkt!’

Elke Bernaerts

Welk talent heb je ontdekt in KLJ?
‘Creativiteit en vorming geven.’
Waar blinkt jouw werkgroep in uit?
‘De werkgroep VKB Antwerpen
heeft het talent om altijd het mooie
weer te maken, nog beter dan de
Frank en Sabine. Een Vorming op
Maat, een blok op Trainingsdagen
of het toneel op Pili Pili, echt alles
doen we met overgave en enthou
siasme. Daarnaast zijn we heel goed
in het bouwen van teamspirit. We
zijn naast een werkgroep ook een
groep vrienden, een echt “team om
te zien”!’

Wout Willems
Werkgroep K Vlaams-Brabant
Welk verborgen talent heb jij?
‘Ik kan heel goed met een tractor rij
den, en ik doe dat ook enorm graag.
Kunnen opgroeien op het platteland
met KLJ, zalig!’

VKB Antwerpen
Welk verborgen talent heb jij?
‘Ik heb nog niet zo heel lang geleden
mijn talent voor het maken van kle
ding ontdekt. Nu rolt er af en toe
wel iets van de naaimachine. Heel
handig als je op kamp gaat en er elke
dag een andere dresscode is.’
Welk van jouw talenten wordt het
meest ingezet bij KLJ?
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‘Creatief omspringen met oude
ideeën en er zo nieuwe ideeën van
maken. Als je acht jaar leiding bent,
moet je op den duur je activiteiten
en jezelf al wel eens gaan heruit
vinden.’

Welk van jouw talenten wordt het
meest ingezet bij KLJ?
‘Ik denk dat dit het oprecht omgaan
met anderen is. De kinderen en jon
geren laten lachen, luisteren naar de
anderen, altijd vrolijk zijn… Ja, dat
ligt mij wel binnen KLJ.’
Welk talent heb je ontdekt in KLJ?
‘Ik heb vooral de laatste jaren gezien
dat ik rust kan brengen in een

KLJ-talent
groep. Die rust kan ik ook overdragen
op anderen, en dat is wel iets waar
ik fier op ben.’
Waar blinkt jouw werkgroep in uit?
‘Ons grootste talent is de diversiteit
in de werkgroep. We hebben allemaal
een verschillende blik op het leven
en op de levensvragen, kortom op
alles. Dit geeft een meerwaarde aan
de werkgroep K.’

Lise De Marteleire

creatief talent heb. Niet dat ik de
nieuwe Picasso ben, maar laat mij
een leuk spelbord knutselen en
ik kan mijzelf er helemaal in ver
liezen!’
Welk van jouw talenten wordt het
meest ingezet bij KLJ?
‘Dat zal toch wel mijn creativiteit
zijn. Zeker voor kampactiviteiten
probeer ik al mijn creativiteit in de
strijd te gooien om voor nieuwe,
i nnovatieve activiteiten te zorgen.’
Welk talent heb je ontdekt in KLJ?
‘Het praten voor grote groepen.’

Regionaal Bestuur
Welk verborgen talent heb jij?
‘Ik vind van mezelf dat ik wel een

Waar blinkt jouw werkgroep in uit?
‘Waar ons Regionaal Bestuur abso
luut in uitblinkt, is de combinatie
van leute en groepssfeer met serieus
denkwerk.’

❝❝

Ik heb
vooral de laatste
jaren gezien dat ik
rust kan brengen
in een groep. Dat
is wel iets waar ik
fier op ben.
Wout Willems
Werkgroep K
Vlaams-Brabant

✒✒Goele Didden, Laura Lenaerts,
Leen Van Eetvelde, Laura Geerkens,
Kirsten De Clercq en Axel Boven

❝❝

Waar ons
Regionaal Bestuur
absoluut in uitblinkt, is de combinatie van ‘leute’ en
groepssfeer met
serieus denkwerk.
Lise De Marteleire
Regionaal Bestuur

Illustraties Xavier Truant
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BV met talent

Talents are
a joy for
life
Eindelijk een
selfie m et J oy !

Jongeren barsten van het talent! Ook bekend Vlaanderen heeft heel wat in zijn mars. Een perfect voorbeeld
is Joy Anna Thielemans (23), die je ongetwijfeld kent
als Jana uit ‘Thuis’ of van de hashtag #gewoonJOY op
Twitter. Wij leggen haar even op de rooster over haar
talenten en haar persoonlijk leven.
Hey Joy! Het lijkt wel of je 48 uur
uit een dag van 24 haalt. Met wat
ben je momenteel bezig? Uit wat
haal je het meeste geluk?
Joy: ‘Ik wou écht dat er 48 uur in één
dag zaten. Het meeste geluk?! Dat
haal ik uit het ‘s ochtends beseffen
dat ik mijn twee pollekes mag kussen
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voor alles wat ik kan en mag doen.
Dankbaar zijn voor alle kleine din
gen in het leven is het belangrijkste,
me dunkt! Momenteel ben ik naast
acteren het meeste bezig met het
antwoorden op de hele onlinecom
munity met hun vragen, snaps,
tweets. Takes loads of time!’

Sinds kort ben je gestart met
#lievekleinedingen. Hoe kom je op
zo’n vernieuwende ideeën en wat
wil je hiermee bereiken?
Joy: ‘#lievekleinedingen is iets wat
al lang in een van mijn notaboekjes
vol ideeën zat. Na de aanslagen van
maart in Brussel leken er veel jonge
mensen nood aan te hebben om het
geluk in kleine dingen te herkennen
en te ervaren. Op Instagram heeft
@lievekleinedingen intussen al bijna
2500 volgers. Dat is heel fijn, vooral
omdat er in de toekomst nog veel
plannen zijn met Lievekleinedingen.’
Op Twitter, Snapchat en Instagram
ben je een rolmodel voor jongeren.

BV met talent
Wat zijn de mooie kanten daarvan, en zijn er ook minder leuke
aspecten?
Joy: ‘Voor mij heeft sociale media
enkel mooie kanten. Als ik dan toch
op zoek moet gaan naar mindere
kanten, dan is dat misschien het feit
dat zo’n scherm niet echt goed is voor
de ogen. Not kidding, dat vraagt
gewoon niet meer uitleg.’
Het leven gaat snel voor jou. Kan
je nog genoeg tijd nemen voor
jezelf? Hoe neem je me-time?
Joy: ‘Ik neem heel veel tijd voor me
zelf. Gewoon thuis zijn, koken of
een bad nemen. Vooral dingen doen
die ik écht wil doen. Ik heb eigenlijk
nog nooit iets tegen mijn goesting
gedaan, dus eigenlijk is mijn hele
leven me-time! Af en toe zou ik wel
eens vakantie moeten nemen, maar
daar ben ik héél slecht in.’
Op Instagram tonen mensen enkel
de mooie momenten. Jij postte ook
een foto toen je het moeilijk had.
Hoe ga jij hiermee om?
Joy: ‘Eerlijkheid is het allerbelang
rijkste, vandaar dat ik Snapchat zo
fantastisch vind. Dat is zó ontzettend
eerlijk. Af en toe moet je gewoon
eens tonen dat het leven niet altijd
loopt zoals we willen. Hoewel er ook
grenzen zijn, want er zijn natuurlijk
ook momenten in ons leven die we
niet met anderen moeten delen. Die
hou je dan enkel voor je familie en
vrienden.’
Je acteert, presenteert, schrijft...
én leeft ook online. Wat zijn jouw
talenten volgens jezelf?
Joy: ‘Mijn talenten? Geen idee... Mis
schien dat ik durf te falen? Ik durf
heel veel aan. Ik grijp elke kans en

probeer heel hard te werken. Niet
slapen is ook een talent van mij. Ha.’
Hoe kan jij je talenten uiten? Heb
je het gevoel dat je genoeg kansen
hebt of word je daar in beperkt?
Joy: ‘Dit vind ik nu écht een moei
lijke vraag. Ik denk niet dat ik beperkt
word, nee, maar ik wil wel altijd
meer. Dat is dan iets typisch van
onze generatie, denk ik.’
Hoe kunnen jongeren volgens
jou op zoek gaan naar hun eigen
talenten en deze uiten?
Joy: ‘Jongeren moeten gewoon zoe
ken naar hun talent en dingen durven
proberen. Elke mislukking gebrui
ken om iets te leren en om verder te
gaan. “Het gaat niet over hoe vaak
je iets gewonnen hebt, het gaat over
hoe vaak je terug bent rechtgestaan
nadat je viel.” Deze quote vind ik
ongelofelijk goed.’
Wat zijn jouw toekomstplannen?
Zijn er nog zaken die je ontzettend
graag zou willen doen?
Joy: ‘De wereld zien, dat is nu écht
eens iets wat ik nog wil verwezen
lijken. Voor de rest ben ik niet echt
een planner. Ik heb nog nooit echt
iets vooruit gepland. Maar heel veel
reizen wil ik zeker nog doen.’
Om af te sluiten: iets wat elke KLJ’er
zich wel zal afvragen. Heb je ooit
in een jeugdbeweging gezeten?
Joy: ‘Yep, ik zat vroeger bij de Scouts.
Sorry KLJ’ers! Toen de Sint daar
geen cadeau voor mij had op een
activiteit, ben ik het afgetrapt.
Not kidding.’

❝❝

Het meeste geluk?! Dat haal
ik uit het ‘s ochtends beseffen dat
ik mijn twee pollekes mag kussen
voor alles wat ik
kan en mag doen.
Dankbaar zijn voor
alle kleine dingen
in het leven is het
belangrijkste, me
dunkt!

Joy Anna
Thielemans
Actrice, schrijfster en
mediafenomeen

❝❝

Jongeren
moeten gewoon
zoeken naar hun
talent en dingen
durven proberen.
Elke mislukking
gebruiken om iets
te leren en om verder te gaan.

✒✒Glenn De Schrijver
Redactieraad
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de etalage

WEB
SHOP
SAMEN
AAN
KOOP
Schoolmateriaal
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 aangeboden 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 samenaankoop niet door. Heb jij ook een
idee? Stuur dan een mailtje
naar webmaster@klj.be.
Op www.klj.be vind je het
huidige aanbod.

Webshop Ook het nieuwe schooljaar wordt buitengewoon beestig met de
beestige KLJmappen in jouw boekentas. Deze mappen maken iedere cursus
boeiend! Maar er is meer: potloden, balpennen… Alles wat je nodig hebt
voor een geslaagd schooljaar.
Bestel nu een beestige ringmap (5 euro), pennenzak (6,50 euro), balpen
(0,80 euro), potlood (0,60 euro), houten zakliniaal (1,50 euro), brooddoos
(4 euro) of koekendoosje (2,50 euro) via onze webshop.

Wervingsmateriaal
Webshop Sta daar niet te verven,
ga gewoon keihard werven!
Check het beestige aanbod in de
webshop. Voor elk diertje zijn
pleziertje!

Laat iedereen
zien hoe beestig
jullie zijn!
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de huisfilosoof

Super dat jij in mijn team zit!
De eerste zonnige dagen staan op ieders
armen gebruind. Straten zijn gespoeld door
meer dan genoeg regenwater en de zomer
staat weer voor de deur. Voor velen betekent
dat twee dingen: de examens zijn voorbij
en binnenkort opnieuw hard genieten van
het kamp. De voorbereidingen zijn volop
aan de gang: tenten bestellen, kampvervoer
regelen, afspraken maken met de gemeen
telijke uitleendienst, leuke activiteiten in
elkaar steken, uitnodigingen maken voor
de leden… Zoveel dingen waaraan gedacht
wordt en waar tijd in gestoken wordt.
‘Waar steek je je tijd toch allemaal in?’
vragen mensen dan. Vrienden schuimen
alle feestjes af, gaan drie keer per week
tennissen en spelen daarnaast ook nog eens
gitaar of saxofoon. Nog anderen vullen
hun zomerdagen met shoppen, ijsjes eten,
fietsen en zonnekloppen aan het zwembad
met een cocktail in de hand. En wij, waar
steken wij onze tijd toch allemaal in? In
crazy thema’s bedenken en daar nog zottere
activiteiten rond uitwerken. In uren rond
een tafel kampdraaiboeken uitwerken. In
memorabele avonden rond een kampvuur.
In geruststellende praatjes met nieuws
gierige ouders. In lieve kinders met snotte
bellen versierde knuffels die hun zusje
missen. In wedstrijden pannenkoeken
eten en al dansend de daaropvolgende buik
pijn overwinnen tijdens de afwas. In een
tweedaagse waarvan de littekens op je

voeten nog steeds getuige zijn van de toen
malige blaren.
Terwijl het halve land platligt door sta
kende vakbonden, boze treinbegeleiders,
teleurgestelde cipiers en betogende burgers,
is er geen haar op ons hoofd dat eraan denkt
om onze wereld ook stil te leggen. Niemand
die nog maar twijfelt om een zomer te
spenderen zonder pijnlijke kaken van het
lachen, of zonder geheugen vol heerlijke
kampherinneringen.
Wat wij doen, is niet alleen wat ons óns
maakt. Waar wij ons mee bezighouden, is
doen wat we graag doen en waar we plezier
in hebben. Wat wij doen, is waar we goed
in zijn, en waar wij de wereld een beetje
mooier mee maken.
Waar wij onze tijd allemaal in steken? In
mekaar en in onszelf. In onze leden en onze
vrienden. In leren en in groeien. In zijn en
in maken. Want wij, wij zijn KLJ. Wij maken
KLJ en we zijn daar ook verdomd goed in.
Ik ben blij dat jij in mijn team zit!

❝✒

Wat wij doen, is waar we
goed in zijn, en waar wij de wereld
een beetje mooier mee maken.

Eveline Kenis
KLJ Balen
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test
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test

In KLJ groeien helden. Ze groeien als lid, als leiding,
maar er is ook de mogelijkheid om uit te groeien tot
bovenlokale vrijwilliger. Ook zij zijn echte helden. Wil jij
ook een extra engagement opnemen en je talenten
verder ontwikkelen in KLJ? Doe dan nu de test en kijk
welke werkgroep op zoek is naar jouw talent!

Werkgroepen
zoeken nieuw
talent
Vraag 1 Op het internet ben je
bezig met…
A Het zoeken van leuke methodie
ken of activiteiten om te gebrui
ken in jouw KLJ-afdeling.
B Het zoeken van filmpjes of foto’s
van leuke dansjes of piramides.
C Het bekijken van profielen van
bekende fotografen op Insta
gram.
D Het zoeken van liedjes met een
diepere betekenis.
E Het zoeken van lekkere recepten
voor een vanillepudding.
F Het volgen van alle KLJ-nieuws
en alle politieke nieuws.
Vraag 2 Wat deed je het liefst toen
je vijf jaar was?

A
B
C
D
E
F

Leerkrachtje spelen.
Sporten (voetbal/dansen).
Tekeningen maken of kleuren.
In de hangmat liggen en luiste
ren naar de vogeltjes.
Helpen met mama of papa in
de keuken.
Presidentje of koninkje spelen.

Vraag 3 Wat doe je het liefst?
A Mijn ervaringen delen met
andere KLJ’ers en hen versterken.
B Sporten.
C Reclame maken voor KLJ-
evenementen.
D Echt in het leven staan.
E Koken.
F Mensen overtuigen en hen ook
➜
verdedigen.

❝❝

Ook bij KLJ
mag het ietsKe
meer zijn.

Nathan Rijnders
Werkgroep K
Antwerpen

❝❝

De werkgroep Promo
is zo fijn, omdat
we met een leuk
groepje gekke
koppen de zotste
promohersen
spinsels bedenken
en waarmaken.
Nele Moonens
Werkgroep Promo
nationaal
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test

❝❝

De K in
KLJ vond ik altijd
al belangrijk en
door de werkgroep K heb ik die
K nog speelser en
veel leuker leren
kennen.
Wout Willems
Werkgroep K
Vlaams-Brabant

❝❝

De sportmonitoren zijn een
superbende. Je
leert veel nieuwe
mensen kennen
en je ontdekt
andere werkwijzen.
Joeri
Van Den Eeckhout
Sportmonitor
Oost-Vlaanderen

26 idee • juli 2016

➜ Vraag 4 Welk huisdier wil je?
A Een vlooiencircus om trucjes
aan te leren.
B Een hyperkinetische hamster
in een draairad.
C Een papegaai met een glitter
kostuum.
D Een lief konijntje.
E Een lekker varkentje.
F Een machtige leeuw of tijger.
Vraag 5 Wat is je allerbeste
eigenschap?
A Tips en tricks doorgeven aan
KLJ’ers.
B Twee keer een dansje zien en ik
ben ermee weg.
C Creatief denken en zotte ideeën
uitwerken.
D Mensen ondersteunen in moei
lijke momenten.
E Ik ben net zoals Jeroen Meus!
F Mijn overtuigingskracht.
Vraag 6 Wat is jouw rol in een
toneelstuk?
A Leerkracht.
B Knappe gymleraar.
C Journalist.
D Yogaleraar.
E Restaurantuitbater.
F Burgemeester.
Vraag 7 Wat doe je in je vrije tijd?
A KLJ’ers helpen met problemen.
B Fitnessen.
C Affiches en flyers ontwerpen.
D De rust opzoeken met een boek.
E Taartjes en koekjes bakken.
F Alles wat met KLJ te maken
heeft.
Vraag 8 Wie is jouw rolmodel?
A Rik Torfs, rector KU Leuven.
B Usain Bolt, olympisch kampioen
200 meter.

C
D
E
F

Dries Van Noten, mode
ontwerper.
Ingeborg, docent meditatie en
yoga.
Piet Huysentruyt, kok.
Isaak Dieleman, KLJ-voorzitter.

Vraag 9 In welk vak blonk je uit
in het middelbaar?
A Nederlands, vooral expressie.
B Lichamelijke opvoeding.
C Plastische opvoeding.
D Godsdienst.
E Koken en chemie.
F De leerlingenraad.
Vraag 10 Waar word je blij van?
A KLJ’ers die nieuwe vrienden
maken.
B Mijn imposante biceps.
C Een leuke animatievideo.
D Een wandeling in de natuur.
E De geur van versgebakken brood.
F Zware onderhandelingen
w innen.
Vraag 11 Wat is je droomjob?
A Leerkracht.
B Triatleet.
C Grafisch ontwerper of fotograaf.
D Gelukkig zijn.
E Bakker of slager.
F Politicus.
Vraag 12 Waar hou je helemaal
niet van?
A Chaos in een groep.
B Luie mensen.
C Stomme reclamefilmpjes.
D Oorlog.
E KLJ’ers die geen groenten eten.
F Stakingen.

test

Welke werkgroep is mijn ding?
Tel hoeveel keer je de vragen met A, B, C, D, E en F hebt
beantwoord. Welke letter heb je het meest aangeduid?
t Overwegend A Dan is de werkgroep VKB iets voor jou.
Deze werkgroep zit vol enthousiaste
mensen uit jouw regio. Zij staan in
voor de regionale vormingen en de
animatorcursussen. Maar ze staan
ook te springen om een Vorming
op Maat te geven om je afdeling of
gewest vooruit te helpen.
t Overwegend B Dan is de werkgroep Sport jouw op het lenige lijf
geschreven.
Deze sportende bende KLJ’ers leert
je met veel plezier de nieuwe dans-,
wimpel- of vendelreeksen aan. Voor
hulp op je sportfeest kan je ook op
hen rekenen.
t Overwegend C Dan is de werkgroep Promo jouw habitat.
Deze werkgroep helpt KLJ bij het
uitwerken van promomateriaal voor
de regionale initiatieven. Daarnaast
hebben ze een heleboel tips voor
afdelingen met vragen rond promo.
t Overwegend D Dan kan je de
werkgroep K komen versterken.
Deze werkgroep helpt je graag bij
het uitwerken van een viering en/of
een bezinning. Ze staan ook in voor
de korte en eigentijdse bezinningsmomenten op onze regionale

initiatieven. Daarnaast organiseren
ze ook graag een vorming over een
hedendaags thema.
t Overwegend E Dan kan je
met je keukenschort terecht bij de
werkgroep Kookploeg.
Zonder deze werkgroep zal je buikje
niet rond gegeten zijn. Ze zorgen voor
alle maaltijden op onze vormingsweekenden, maar ook tijdens veel
van onze andere initiatieven.
t Overwegend F Dan ben jij
geschikt voor de werkgroep
Regionaal Bestuur.
In deze werkgroep zit één
bestuurslid per gewest waar
hij/zij het gewest vertegenwoordigt.
De werkgroep komt elke maand
samen en werkt aan het KLJ-beleid
op regionaal en nationaal niveau.
Daarnaast helpen zij afdelingen
met problemen of vragen.

LLWil je meer informatie over de
werkgroepen? Ben je overtuigd dat
je de ideale werkgroep gevonden
hebt die bij je talenten past en wil
je die versterken? Of twijfel je nog?
Neem dan contact op met de leden
van de werkgroep of met de vrijgestelden uit je regio. Doen!
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