
Ve
rs

ch
ijn

t t
w

ee
m

aa
nd

el
ijk

s 
• 

A
fg

ift
ek

an
to

or
 G

en
t X

 •
 P

70
21

29

idee
magazine

voor bestuur en leiding in KLJ

Nr. 3, jaargang 48, mei 2016Een nieuwe afdeling oprichten



2 idee • mei 2016

colofon hoofdredacteur Silke Cools eindredacteur Jolien Kerkhofs redactieraad Karel Billiet, Silke Cools, Isaak Dieleman, Stien Dreesen, Eveline Kenis, Laura 
Lenaerts, Isabelle Myncke, Verena Pynaert, Jason Roosen, Lies Schraepen illustratoren Eva Mundorff, Lectrr grafische vormgeving Studio Boeren bond drukkerij 
Geers Abonnementen Idee verschijnt tweemaandelijks. Elk bestuurs lid krijgt, met de betaling van het lidgeld, automatisch een abonnement op Idee. Andere 
geïnteresseerden kunnen een jaarabonnement bekomen door overschrijving van 25 euro op het rekening nummer 734–3773490–05 van KLJ & Groene Kring vzw, 
Diestsevest 32 bus 3b, 3000 Leuven met de vermelding ‘Jaarabonnement Idee’ en de adresgegevens. Je kan ons contacteren op het nummer 016 47 99 99 of 
via tijdschriften@klj.be Redactieadres KLJ, Diestsevest 32 bus 3b, 3000 Leuven VU Bart Hombrouckx, Eikenstraat 3, 3210 Linden

inhoud mei 2016

24

2015-2016

10

21



mei 2016 • idee 3

intro

06 het stof van de wereld
Blik op de jeugd- en jongerenactualiteit

08 de buik van KLJ
Post van het Nationaal Bestuur

09 K-moment
Jij geeft me woorden

10 KLJ Sente
Een nieuwe KLJ-afdeling oprichten

14 actuele vragen
Vragen over wetgeving,  lokalen, fuiven, 
administratie… voor Het Brein

16 kijk eens naar het vogeltje
MIJARC Europe

18 de etalage
Leuke KLJ-hebbedingen voor op kamp

19 de huisfilosoof
K3-show voor gevorderden

20 vorming
Strak gevormd

21 ledenwerving en ledenbinding
De Gouden Knor-winnaars

24 KLJ-jaarverslag
2015, het KLJ-werkjaar in cijfers

26 fotodagboek
Stien Dreesen, KLJ Schoot

28 het booreiland
Kookploeg of zelf koken op kamp? 
Twee meningen

29 KLJ-varia
Nuttige info in een notendop

KLJ, een oase in een 
brandende wereld
KLJ stelt waarden als solidariteit, verdraagzaam
heid en vergeving centraal. Helaas zijn ze vandaag 
soms moeilijk te vinden. Toen mijn grootvader als 
kind tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Frankrijk 
vluchtte, kreeg zijn vader de kans om er een nieuwe 
boerderij op te starten. Vandaag verschuilt Europa 
zich echter achter een muur van onverschilligheid en 
economische belangen. Toch dragen we niet bij aan 
een oplossing voor de conflicten die deze humanitaire 
crisis veroorzaken. Is dat wat onze beleidsmakers 
leerden uit het verleden?
Tijdens Opkikker leerden we Samir kennen. Hij was 
apotheker in Syrië en liet alles achter om te vluchten 
voor het geweld en voor de doodsbedreigingen die 
hij ontving. Net als mijn opa zocht hij een betere toe
komst voor zijn gezin, zo wanhopig dat de weg naar 
vrijheid hem bijna het leven kostte. Vandaag leef ik 
dankzij de gastvrijheid die mijn grootvader ontving, 
en daar ben ik enorm dankbaar voor. Zullen de 
kleinkinderen van Samir ook zo dankbaar 
zijn? En de kleinkinderen van zijn 
vrienden die voor de gesloten gren
zen van Europa sterven?
KLJ werkt eind mei mee aan het 
project ‘Wereldspelers’, om jonge 
vluchtelingen warm welkom te heten. 
Ook lokaal beweegt er veel. Doe 
jij ook je ding?

Isaak

 t VOORZITTER KLJ NATIONAAL
isaak.dieleman@klj.be
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 t CIJFERWERK

het stof van de wereld

 t PERSLEK De Vlaamse jeugd
organisaties moeten het met steeds 
minder subsidies doen. Onlangs 
heeft minister van Jeugd, Sven Gatz, 
namelijk enkele nieuwe jeugdver
enigingen erkend. Helaas staat daar 
geen extra geld tegenover en dus 
moeten de ‘oude’ verenigingen een 
stukje inleveren, terwijl de kosten 
van onder andere personeel blijven 
stijgen. Het wordt dus steeds moei
lijker om lokale afdelingen de juiste 
begeleiding aan te bieden.
De minister benadrukt nochtans 
het belang van de Vlaamse jeugd
organisaties: jeugdwerk verbindt 
jongeren, geeft hen een plaats, 

maakt jongeren weerbaar voor de 
toekomst, houdt ze van straat, is 
een middel tegen radicalisering... 
Het Vlaamse jeugdwerk is dan ook 
iets om trots op te zijn, nergens 
zijn er zoveel jeugdinitiatieven per 
inwoner. We staan op dat vlak zelfs 
wereldwijd aan de top. 
Maar de sector heeft de afgelopen 
jaren al meermaals moeten besparen, 
en dat alles dreigt een invloed te 
hebben op het enthousiasme waar
mee onze jeugdverenigingen zich 
al jaren inzetten.

✒✒ Jason Roosen
Stagiair bij KLJ

Besparingen in het jeugdwerk

26
jaar, zo lang slapen we 
 gemiddeld in ons leven. 

En we liggen ook nog eens 
zo’n 6 jaar wakker in bed.

23
mensen, met zoveel moet 

je maar zijn om al 50 procent 
kans te hebben dat er 

iemand op dezelfde dag als 
jou  verjaart.

40
procent van de wereld-

bevolking heeft toegang tot 
het internet: dat zijn meer dan 

3.266.000.000 mensen.

50-100
haren verlies je elke dag.

160
kilometer per uur is de 

 snelheid waaraan wolken 
door de lucht kunnen zweven, 

afhankelijk van de snelheid 
van de wind.
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het stof van de wereld

 t MIJN GEDACHT
Jolijn D’Huys (21) 
en Davy Deprins (21)
KLJ Riksingen

 t KLJ ZONDER GRENZEN

Op dokters-
stage in 
Suriname
Momenteel zit ik in Suriname voor 
mijn stage geneeskunde, maar 
leer hier eigenlijk vooral andere 
dingen. Suriname is best een arm 
land: de lokale munt (SRD) staat 
heel laag in koers en de armoede 
weerspiegelt zich in het leven van 
de jongeren. Vaak stoppen ze met 
school (er is een zeer losse leer-
plicht), belanden ze in de crimi-
naliteit en vervolgens bij mij op 
de spoedafdeling. Ik heb best al 
erge dingen gezien, maar probeer 
te kijken naar de mooie zaken. 
Er zijn veel jeugdorganisaties die 
actief bezig zijn met het gezond 
houden van de jeugd. Het is hier 
niet alleen kommer en kwel, de 
bevolking kent totaal geen stress 
en iedereen is enorm vriendelijk. 
Zeker een unieke ervaring!

✒✒ Marieke Robbrecht
KLJ Bazel

Jolijn & Davy

✒❝ Al vriezen 
mijn tieten eraf, 
ik draag geen 

fleece!

Jani Kazaltzis
Media- en televisiefiguur

✒❝Mij goed 
dat er al een 

nieuw seizoen van 
‘De Mol’ gemaakt 

wordt, dan is 
de vakantie voor 
volgend jaar ook 

al betaald.

Bart De Pauw
Televisiemaker

Moet de over-
heid investeren 
in meer kamp-
materiaal?
Niet alle afdelingen kunnen zelf tenten 
kopen, en dan is het fijn dat de Uitleen
dienst voor Kampeermateriaal (ULDK) 
bestaat. Onze afdeling is er al verschil
lende jaren mee geholpen. In mijn ogen 
is het zeker de taak van de overheid 
om jeugdbewegingen te helpen om aan 
 voldoende  materiaal te komen zodat 
ze op kamp kunnen gaan. De overheid 
moet het jeugdwerk ondersteunen!
Je moet er ook altijd vroeg bij zijn, want 
als je geen tenten meer krijgt, heb je 
 natuurlijk een probleem. Doordat je 
pas in februari te horen krijgt of je 
 aanvraag is goedgekeurd, kijk je tegen 
zeer hoge huurprijzen aan als je zo laat 
nog naar een alternatief moet zoeken. 
Als de ULDK meer tenten aanschaft, 
zou dit een oplossing kunnen zijn.

Volg de avonturen van Marieke op 
 mariekeinsuriname.blogspot.be.
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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 Wimpelreglement
Vorige zomer stuitten we op een 

 regel in ons sportreglement die botste 
met de realiteit. Afdelingen die met min
der dan zestien wimpeliers deelnamen, 
mochten hun groep immers niet split
sen in twee korpsen. Omdat dit in de 
praktijk wel gebeurde, adviseerde de 
commissie Sport om de regels te veran
deren en het Nationaal Bestuur volgde 
dat advies. Wimpelkorpsen mogen van
af nu vanaf twaalf wimpeliers splitsen 
in twee korpsen, met als bijkomende 
voorwaarde dat elk korps minimaal vier 
wimpeliers telt. Indien je met één korps 
deelneemt, blijft het minimum op twee 
wimpeliers liggen. Het maximum aan
tal wimpeliers per korps ligt op vijftien. 
De volledige regels vind je terug in het 
sportreglement op onze website.

2 Hoofdleidersvergadering
Alle hoofdleiders die aanwezig 

 waren op Opkikker kregen de kans om 
samen te komen in een hoofdleidersver
gadering om hun mening te geven over 
de richting die KLJ moet inslaan. We 
zijn namelijk volop bezig om onze doel
stellingen op lange termijn te bepalen in 
het kader van onze nieuwe beleidsnota. 
Zo bespraken we het communicatie
beleid van KLJ, de mogelijkheid of KLJ 
zich ook op een vernieuwende stads
werking mag richten, en de mogelijkheid 
om Opkikker op een meer regelmatige 
basis te organiseren. Iedereen droeg 

heel wat waardevolle pro’s en contra’s 
aan in de discussie. Heb jij zelf nog heel 
interessante ideeën of wil je je mening 
nog kwijt? Aarzel dan niet om ze te 
 delen met de Nationale Leiding via 
nationaleleiding@klj.be.

3 Nieuwe personeelsstructuur
We keurden de nieuwe personeels

structuur goed. Vanaf volgend werk 
jaar zullen jullie merken dat heel wat 
beroepskrachten wisselen van plaats. 
We werken niet langer met twee vrijge
stelden per regio en een nationale groep 
van vijf stafmedewerkers. Maar met tien 
pedagogische medewerkers over alle 
 regio’s heen die instaan voor afdelings
begeleiding, en met een evenementen
team dat instaat voor alle initiatieven, 
sportwerking en vorming. Meer info 
nodig? We nodigen alle hoofdleiders, 
gewestraadsleden en bovenlokale vrij
willigers graag uit op een van onze 
 infomomenten. Alle info vind je terug 
op onze website.

4 Slogan jaarthema
De kogel is definitief door de kerk: 

komend werkjaar gaan we aan de slag 
met het jaarthema ‘Hier groeien helden’, 
waarin we jullie, onze vrijwilligers, in 
de spotlights willen zetten. Al het werk 
dat onze lokale en bovenlokale helden 
verzetten, is onbetaalbaar. Een jaar 
lang willen we daar extra aandacht aan 
besteden!

DE SLOGAN 
VOOR HET 

NIEUWE JAAR-
THEMA IS 

‘HIER GROEIEN 
HELDEN’
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K-moment

Het kan moeilijk zijn om de juiste 
woorden te vinden. Soms word je ook 
verkeerd begrepen. De volgelingen 
van Jezus hadden net hetzelfde gevoel. 
Ze hadden zoveel meegemaakt, maar 
hoe konden ze daarover vertellen? 
 Jezus zag dat en gaf hen de Heilige 
Geest, die hen de kracht en de woor
den gaf om te getuigen over Hem. 
Deze gebeurtenis herdenken we op 
Pinksteren.

Methodiek
Pluk wilde bloemen en hang er papier
tjes aan. Op de voorkant van dit briefje 
schrijf je de naam van een persoon 
die je helpt om de juiste woorden te 
vinden, of van iemand die jij hierbij 
wilt helpen. Aan de andere kant 
schrijf je een zin of uitspraak die je 
inspireert. Maak daarna van alle bloe
men een pinksterbloemenkrans.

✒✒ Karel Billiet
Stafmedewerker KLJ

“Jij geeft me 
woorden”
“Jij geeft me 
woorden”
“Jij geeft me 
woorden”
“Jij geeft me 

Illustratie Eva Mundorff
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KLJ Sente

Melissa Vergauwe (rechtsboven op de foto) samen 
met leden en leiding van KLJ Sente.
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KLJ Sente

SintLaureins was tot voor kort nog 
een KLJvrije zone. Maar daar be
sloot de oudleiding en de gemeente 
op 4 oktober 2015 verandering in 
te brengen. Hoofdleidster Melissa 
Vergauwe (21 jaar) vertelt het ver
haal van de oprichting.

Melissa, hoe is het allemaal 
 begonnen? 
Melissa: ‘Tot een jaar of acht gele
den was er nog een KLJafdeling in 
ons dorp actief, maar door gebrek 
aan leiding en leden was de afde 
ling genoodzaakt te stoppen. Oud 
leiding, in samenwerking met de 
gemeente, zijn dan op zoek gegaan 
naar enthousiaste jongeren die de 
KLJ opnieuw wilden opstarten. Er 
werd een infoavond georganiseerd 
voor alle geïnteresseerden. Hierop 
waren Kirsten De Clercq, vrijgestelde 

KLJ OostVlaanderen, en twee men
sen van het gewest aanwezig. Zij 
hebben de vergadering geleid en 
zo wisten we al direct hoe een KLJ 
afdeling in elkaar zit. Ook op de 
 volgende vergaderingen waren er 
mensen van KLJ OostVlaanderen 
aanwezig om ons te helpen. We zijn 
hen dan ook heel dankbaar. Zonder 
hen was het ons nooit gelukt!’

Welke voordelen heeft het oprich-
ten van een nieuwe afdeling?
Melissa: ‘Het grootste voordeel 
is dat we eigenlijk van nul kunnen 
 beginnen, en onze afdeling volledig 
maken zoals wij het willen. Ik denk 
dat we hierdoor zoveel succes heb
ben, we zijn dan ook de enige jeugd
beweging in de buurt. We zijn op 
korte tijd uitgegroeid tot een afde
ling met een 70tal leden en 13  leiders.’

✒❝Het groot-
ste voordeel is 

dat we eigenlijk 
van nul kunnen 

beginnen, en onze 
afdeling volledig 
maken zoals wij 

het willen.

✒❝Het groot-
ste nadeel is voor-
al het gebrek aan 

budget. Als je 
nieuw bent, dan 

heb je eigenlijk vrij 
weinig budget ter 

beschikking.

Melissa 
Vergauwe

Hoofdleidster 
KLJ Sente

➜

Een nieuwe 
KLJ-afdeling 
oprichten

Wat als je een nieuwe KLJ-afdeling wilt oprichten? 
KLJ Sente deed het zomaar even. Bijna een jaar later 
telt hun afdeling 70 leden en 13 leiders. ‘Idee’ trok naar 
Sint-Laureins om te horen hoe het met hen gaat.
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KLJ Sente

Zijn er ook nadelen?
Melissa: ‘Het grootste nadeel is 
vooral het gebrek aan budget. Als 
je nieuw bent, dan heb je eigenlijk 
vrij weinig budget ter beschikking. 
Toch zijn er een aantal kosten die je 
zeker moet maken: spelmateriaal, 
kookgerief… We hebben dan ook 
enkele geldinzamelacties gedaan en 
zelfs een eetfestijn georganiseerd 
om dit op te lossen. We missen ook 
nog wat structuur in onze afdeling. 
Zo hebben we nog geen vaste jaar
planning, maar dat is waarschijnlijk 
normaal, denk ik. Dit werkpuntje 
nemen we maar al te graag mee 
naar volgend jaar!’ 

Wat hebben jullie ondertussen 
bereikt met de afdeling?
Melissa: ‘Vanaf de start in septem
ber zijn we gegroeid van een 8kop
pige leidingsploeg met 30 leden, naar 
een 13koppige leidingsploeg met 
ongeveer 70 leden. Ook ons budget 
hebben we vrij snel kunnen uitbrei
den via geldinzamelacties en een 
eetfestijn. We hebben ons eigen 
 lokaal en slagen erin om tweeweke

lijks een activiteit te organiseren 
voor onze drie leeftijdsgroepen 
(–9, –12 en –16). Daarnaast zijn we 
actief in ons gewest en momenteel 
zijn we bezig met ons kamp op 
 pootjes te zetten.’

Heb je nog tips voor mensen die 
een afdeling willen oprichten?
Melissa: ‘Een afdeling opstarten, 
het is niet niks. Ik raad nieuwe 
 afdelingen zeker aan om voldoende 
samen te zitten met de mensen van 
KLJ en de gemeente, maar ook met 
alle andere instanties die je kunnen 
helpen. Op die manier weet je wat 
alle partijen verwachten van een 
KLJafdeling. Het is ook belangrijk 
om aan leidingsbinding te doen 
vanaf de start van de werking. Bij 
de opstart van een nieuwe afdeling 
komen er ook wel eens frustraties 
naar boven. Teambuilding of derge
lijke kunnen de band versterken 
en je kan meteen komaf maken met 
alle frustraties.’ 

✒✒ Laura Lenaerts
Redactieraad

5 tips 
Neem een 
bruisende 
afdelingsstart

➜

1 Gebruik je plaatselijk  net- 
werk. Een supermooie flyer 

spreekt mensen aan, maar 
daarbij heb je nog steeds het 
netwerk in je dorp nodig. 

2 Gebruik de gemeentelijke 
communicatiekanalen.

Wanneer de jeugdconsulent 
mee in je verhaal stapt, maakt 
de gemeente veel reclame in 
jouw plaats: dorpskrantje, flyers 
in de  bib, gemeentehuis…

3 Organiseer een infoavond.
Leg op een infoavond 

 duidelijk uit wat KLJ is. Zeker 
benadrukken dat ze veel zaken 
zelf mogen beslissen: splitsing 
in leeftijdsgroepen, indeling 
bestuur...

4 De KLJ-vrijgestelde, jouw 
vriend. De vrijgestelde is 

er vooral om te ondersteunen 
en te antwoorden op de vragen 
die er zijn. 

5 Wees zelf superenthou-
siast! Dat werkt echt aan-

stekelijk.

Melissa: ‘Ondertussen hebben we ons eigen  lokaal en slagen we erin om tweewekelijks 
een activiteit te organiseren voor onze drie leeftijdsgroepen (–9, –12 en –16).’
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KLJ Sente

De oprichting van KLJ Sente 
ging vrij snel. Er was veel 

vraag naar een nieuwe jeugd-
beweging in Sint-Laureins. De 
gemeente stond er dus volledig 
achter, en er waren heel wat 
geïnteresseerden om de rol van 
leider op zich te nemen. Een 
droomscenario dus! Maar zon-
der dit droomscenario wordt 
het wel wat moeilijker. Ik denk 
dat het vooral heel belangrijk is 
dat je een dorp vindt dat ervoor 
open staat. Bekendmaking is 
ook belangrijk: ik denk dan 
vooral aan infoavonden waar 
mensen die er zin in hebben 
voldoende info krijgen en bege-
leid worden. Bij Sente hadden 

we het voordeel dat er direct 
een enthousiaste bende stond. 
Er waren verschillende leeftijden 
aanwezig en er was heel wat 
leiding met ervaring: enkele 
monitoren van het speelplein, 
een leidster van KLJ Zomergem 
die in Sint-Laureins woont, 
 iemand die ervaring had met 
het financiële aspect en verze-
keringen. De grootste uitdaging 
was eigenlijk hun enthousiasme. 
Ze wilden al direct heel veel 
doen, en dat lukte hen ook. De 
keerzijde van de medaille: het 
zorgt voor veel druk op de lei-
ding en het bestuur. We hebben 
hen dan ook aangeraden om 
aan leidingsbinding te doen.

GETUIGENIS

Koen Van Holle, 
VKB’er, hielp bij 

het oprichten van 
KLJ Sente. Hij legt 
uit hoe dit in zijn 

werk ging.
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Alle antwoorden op 
je vragen over lokalen, 
wetgeving, fuiven, 
administratie, kamp, 
verzekeringen …

VRAAG
HET
AAN
HET
BREIN

actuele vragen

1.
Papierslag

Vraag Mogen we met onze KLJ- 
afdeling een papierslag organise-
ren in het dorp?

 t Toestemming nodig
Niemand kan op z’n eentje starten 
met de inzameling van papier en 
karton zonder toestemming van de 
gemeente, want zij zijn verantwoor
delijk voor de inzameling van huis
houdelijk afval. Als je met je afdeling 
een papierslag wilt organiseren, 
moet je dus eerst met de gemeente 
overleggen en toestemming krijgen.

 t Alternatieven
Als de gemeente een papierslag 
niet ziet zitten, ga dan op zoek naar 
alternatieven. Misschien wil de ge
meente wel een vergoeding betalen 
om zwerfvuil op te ruimen of haal 
oude gsm’s op. Jeugdbewegingen 
kunnen sinds vorig jaar zonder toe
stemming twee keer per jaar gedu
rende één week oude gsmtoestellen 
inzamelen. De buit bedraagt enkele 
euro’s per kilo. 

 t Veiligheid
Wanneer je op pad gaat om afval in te 
zamelen, is het belangrijk extra aan
dacht te hebben voor de veiligheid. 
Gebruik een veilige aanhangwagen, 
laat enkel ervaren bestuurders rijden, 
hou je aan de verkeersregels, draag 
fluovestjes en maak duidelijke af
spraken over de taakverdeling. 

LL www.vvsg.be 

2.
Vlottentocht

Vraag Mogen we onze KLJ-vlotten 
overal te water laten?

 t Vlaanderen
In Vlaanderen mag je een vlot te 
 water laten op de ‘onbevaarbare wa
terlopen’. Dat zijn waterlopen waar 
geen bootverkeer is. Wil je toch een 
tocht organiseren op een waterloop 
waar wel bootverkeer op zit, dan 
kan je dat aanvragen bij de Vlaamse 
administratie Waterwegen en Zee
kanaal.

 t Wallonië
Voor Wallonië bestaat er een kaart 
waarop je kan checken op welke rivier 
het toegelaten is om te varen. Je kan 
deze kaart online raadplegen.

 t Veiligheid
Iedereen op het vlot moet kunnen 
zwemmen. Zorg voor zwemvesten. 
Je kan deze ontlenen bij Bloso. Test 
je vlot eerst uit op rustig water 
voor je op snelstromend water gaat 
varen. Draag lichte kledij, zeker 
geen rubberlaarzen.

LL www.wenz.be/nl 
kayak.environnement.wallonie.be/
index.htm 
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Mail al je vragen naar 
ikvraaghetaan@klj.be. Onze 
 administratieve duizendpoot, 
Isabelle Myncke, zorgt voor 
de antwoorden.

actuele vragen

3.
Kookploeg

Vraag Zijn kookouders en hun 
jonge kinderen verzekerd op kamp?

Ja, kookouders en hun kinderen die 
nog te jong zijn om lid te worden van 
KLJ zijn verzekerd voor lichamelijke 
ongevallen en burgerlijke aanspra
kelijkheid via de KLJverzekering. 
Let op: het materiaal van de kook
ouders is, net zoals materiaal van 
leden en leiding, niet verzekerd. 
Wanneer ze kostbaar materiaal mee
nemen op kamp, moet je een extra 
verzekering afsluiten. De auto’s 
van kookouders kan je verzekeren 
aan een voordelig tarief via KLJ. 
 Registreer de auto’s via Walle 
en vraag een verzekering aan.
De KLJverzekering geldt over de 
hele wereld, dus ook als je met je 
 afdeling naar het buitenland gaat. 
Het is een aanvullende verzekering. 
De KLJverzekering komt bovenop 
andere verzekeringen zoals de ver
plichte ziekteverzekering. 

LL www.klj.be > verzekering

4.
Tekenbeet

Vraag Wat moet ik doen met 
een tekenbeet?

 t Verwijderen
Een tekenbeet is meestal pijnloos 
en onschuldig. Het is wel belangrijk 
om de teek zo snel mogelijk te ver
wijderen. Wanneer je de teek binnen 
24 uur weghaalt, is de kans op be
smetting door bijvoorbeeld de ziekte 
van Lyme erg klein. Een teek verwij
der je met een tekentang of pincet. 
Neem de teek zo dicht mogelijk tegen 
de huid vast en trek hem er zachtjes 
uit. Nadien ontsmet je de bijtwonde.

 t Tekenbrief
Noteer de datum waarop de teek 
 gebeten heeft. Hou de huid rond de 
beet in het oog. Een klein rood vlekje 
is normale huidirritatie. Wanneer 
de rode vlek groter wordt of pijnlijk 
aanvoelt na enkele dagen, moet je een 
dokter raadplegen. Geef de ouders 
van het lid een brief mee waarin de 
datum en de plaats van de tekenbeet 
op het lichaam vermeld staan.

 t Melden
Sinds juni 2015 kunnen tekenbeten 
gemeld worden via teken net.be. Door 
deze gegevens te ver zamelen, kan 
meer nauwkeurige  informatie ver
schaft worden over waar en wanneer 
teken actief zijn in België, zodat de 
mensen die mogelijks blootgesteld 
worden aan tekenbeten beter aan 
actieve preventie kunnen doen.

LL tekennet.wiv-isp.be/project

✒❝ Een papier-
slag organiseren 
kan alleen met 

toestemming van 
de gemeente.

✒❝ Draag 
geen rubberlaar-
zen tijdens een 

vlottentocht.

✒❝ Kook-
ouders en hun 

jonge kinderen zijn 
verzekerd op 

kamp.

✒❝Geef een 
tekenbrief mee aan 
leden die  gebeten 

werden.
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MIJARC Europe kijkt naar het vogeltje

Landen die lid zijn van MIJARC Europe: België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Polen, Roemenië, Oostenrijk, Armenië, Turkije, Macedonië, Malta, Bulgarije • Contact: mail naar mijarc@klj.be
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MIJARC Europe kijkt naar het vogeltje

Het was voor hen onvergetelijk om 
te kunnen deelnemen aan Opkikker. 
Zowel eetgewoonten als ontspan
ning werden uitgewisseld. Overdag 
was de groep vooral bezig met welk 
soort uitwisselingen er bestaan, en 
er kwam zelfs een expert info geven. 
Tijdens de groepsspelen kwam het 
samenhorigheidsgevoel sterk naar 
boven, wat zorgde voor een mooie 
sfeer. Het was uniek om tijdens de 
viering het Onze Vader zowel in 
het Frans als in het Duits te horen. 
Iedereen vond het fantastisch om 
een toneelstukje te brengen, zodat 
alle deelnemers kennis konden 
 maken met hen. Op het einde van 
het weekend viel het zwaar om 
 afscheid te moeten nemen, maar 
dankzij de sociale  media is het moge
lijk om onze warme vriendschap te 
blijven onderhouden.

✒❝Opkikker verwel-
komde ook deelnemers 
uit Duitsland (KLJB) en 
Frankrijk (MRJC). Je hoorde 
het waarschijnlijk aan hun 
Engelstalige slogan ‘Zigge, 
zagge, zigge, zagge, frog, 
frog, frog’.

David Vermeulen 
Lid KLJ Hooglede

Landen die lid zijn van MIJARC Europe: België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Polen, Roemenië, Oostenrijk, Armenië, Turkije, Macedonië, Malta, Bulgarije • Contact: mail naar mijarc@klj.be

Werkgroep MIJARC/Solidariteit
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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

Toiletzak
Webshop KLJ heeft speciaal voor 
de kampgangers een superpraktische 
toiletzak in de aanbieding. Plaats 
genoeg voor liters shampoo, bussen 
deo en een dikke tube tandpasta.
11,50 euro/stuk

Drinkbus
Webshop Zonder drinkbus kan je niet op kamp vertrekken! 
Hou je water lekker koel en verfris je geweldige KLJsmoel 
met deze unieke KLJdrinkbus. 
11,50 euro/stuk

Fluohesje
Webshop Veiligheid boven alles! Nu ook in ‘medium’ voor kids. 
Maten voor volwassenen: M, L en XL.
6 euro/stuk

Verjaardagskaartje
Webshop Zet jarige KLJ’ers in de bloemetjes 
met dit verjaardagskaartje! Wens hen eindeloos 
veel KLJplezier vanwege de hele KLJbende.
8 euro/20 stuks

Beachflag
Samenaankoop Zorg dat je gezien wordt deze zomer. Laat de prachtige KLJ 
beachflag wapperen in de wind. Zit in de samenaankoop tot eind mei.

Slabbetje
Webshop Lekker smossen geblazen 
met deze KLJslab. Voor alle kleine 
 KLJ’ers in spe. Cadeautip!
5,50 euro/stuk

Vandaag ben jij het feestvarken.
Prettige verjaardag!Vandaag ben jij het feestbeest.
Prettige verjaardag!
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de huisfi losoof

 Een zonnige woensdagnamiddag in april. 
Opkikker is gepasseerd en de lessen zijn op 
nieuw bezig. Na een bezoek aan de bib open 
ik Snapchat om te kijken waar de rest van 
mijn wereld zich ondertussen mee bezig 
hield. Iemand ging naar de tandarts met 
haar broer, andere vrienden zaten op een ter
rasje te genieten van de zon en nog iemand 
anders kocht nieuwe schoenen. Even leek 
het alsof ik bijna niets gemist had. Tot ik 
ineens een ondertussen al niet meer onbe
kend decor herkende op het verhaal van een 
van mijn KLJvrienden: de K3show!

Het duurt niet lang tot ik meeneurie op 
de melodie van het welbekende Mamasé. 
Nostalgisch (en misschien ook wel een 
 beetje omdat ik toch lichtelijk jaloers ben op 
iedereen die nu in de Ethias Arena zonder 
schaamte staat mee te dansen en zingen) 
zoek ik even later op YouTube naar een 
K3afspeellijst. Het duurt niet lang tot 
neuriën overgaat in zingen, mijn gordijnen 
op mysterieuze wijze sluiten, en ik ineens 
op het podium van de enige echte K3show 
sta. Met een beetje fantasie lijkt mijn 
 choreografi e van 10.000 luchtballonnen zelfs 
op die van de echte K3! Na een optreden van 
een liedje of acht merk ik aan het publiek 
(twee enthousiaste knuffelberen en een 
dansend konijn) dat het tijd wordt voor
een pauze. Vooral de nieuwste K3schijven 
kwamen voor de pauze aan bod, dus lijkt 
het me een goed idee om na de pauze te 

 beginnen met een ‘goude oude’, wat me
op het idee brengt om uit te zoeken welk 
K3liedje het allereerste was.

Wat ik wil, uit 1998, blijkt het oudste liedje 
van Karen, Kristel en Kathleen te zijn. De 
titel zegt me weinig, maar eens het publiek 
en ik de melodie horen, heeft de pauze lang 
genoeg geduurd. Zonder enige behoefte 
aan een lyricsvideo fl oept de tekst zomaar 
uit mijn mond en gaat het optreden weer 
verder. Enkele klassiekers later voel ik me 
weer helemaal de vijfjarige die in de woon
kamer optredens geeft met een ‘Fisher 
 Price’cassettespeler. Schoolfeestdanspas
jes passeren de revue, net zoals een hele
boel herinneringen bij elk liedje uit de af
speellijst. Met Oya lélé en het bisnummer 
Als het binnen regent? loopt het optreden 
stilletjes op z’n einde. Eén wijze raad van 
G.D. wil ik jullie niet langer onthouden: doe 
je raam dicht of bel ne keer de dakwerker! 
Dankjewel publiek, tot het volgende 
 optreden!

K3show voor gevorderden

Eveline Kenis
KLJ Balen

✒❝ Doe je raam dicht of bel
ne keer de dakwerker!
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STRAK GEVORMD
Alleen in een Opkikker-jaar kunnen we bijna 
500 KLJ’ers strak vormen in 41 verschillende 
thema’s. Maar ook volgend jaar is er weer 
keuze genoeg voor je strakke lijn.

vorming

Aanbod van de maand
Maar 2 thema’s mogen kiezen uit 
41 opties was voor veel KLJ’ers een 
moeilijke opgave. Daarom kan je 
bijna alle workshops van Opkikker 
vinden op www.opkikker.be. 
Interessant om te lezen, leuk om te 
spelen en ideaal om aan te vragen 
als een ‘Vorming op Maat’ voor je 
afdeling of gewest. Zo breed als dit 
aanbod is, zo diep is de put waar- 
uit onze VKB’ers putten om jullie 
verder te helpen.

Trainingsdagen
Voor nieuwe of jonge bestuurs-
leden en leiding. 

In 2 verlengde weekends:
 t 28-31 oktober (herfstvakantie)

Roeselare of Waasmunster
 t 3-6 november (herfstvakantie) 

Herentals
 t 25-28 februari (krokusvakantie) 

Overpelt
 t 2-5 maart (krokusvakantie)

Loppem of Herentals

In 1 week:
 t 28 oktober – 2 november 

(herfstvakantie)
Overijse

 t 9-14 april (paasvakantie)
Plaats nog te bepalen

Hoofdanimator
Voor ervaren en trekkende 
 bestuursleden. 

In 3 weekends:
 t 7-9 oktober 

Herentals
 t 9-11 december 

Overijse
 t 17-19 maart

Herentals

In 1 verlengd weekend + 1 weekend:
 t 2-5 maart (krokusvakantie)

Loppem

In 1 week:
 t 9-14 april (paasvakantie)

Dworp

✒❝Opkikker 
was een leerrijk 
en zot weekend 
met veel leuke 
mensen om je 

heen!

Lycia Allaert
KLJ Ichtegem

✒❝ Vorming 
is heel tof. Je 

leert hoe je met 
kinderen omgaat 

en je leert veel 
andere KLJ’ers 
kennen. Echt 

plezant!

Femke Tack
KLJ Sint-Gillis-Waas
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ledenwerving en ledenbinding

De Gouden Knor- 
winnaars

Gezien het succes van de voorbije twee jaar organiseerde KLJ een 
spetterend vervolg op de ‘Gouden Snor’. Het wedstrijdconcept 

bleef hetzelfde, maar de naam is veranderd. We spreken vanaf 
het werkjaar 2015-2016 van de ‘Gouden Knor’.

2015-2016
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ledenwerving en ledenbinding

‘Stoelfies’ in het dorp 
Op een welbepaalde nacht in juli verspreidden we 
 enkele gepimpte stoelen in ons dorp. Op elke stoel stond 
de boodschap: neem een stoelfie en post’m op Facebook. 
Tegelijkertijd startten we een Facebookpagina waar 
de stoelfies op gepost werden. Een week later werden de 
stoelen omgewisseld voor stoelen met een verwijzing 
naar onze KLJafdeling. Een stoel gewikkeld in wc 
papier voor onze jaarlijkse wcpapierverkoop, een stoel 
versierd met vlaggen… Ondertussen was het hele dorp 
al in de ban van de stoelen. Er kwamen veel stoelfies 
binnen en sommigen gingen op zoek naar de zes andere 
stoelen in het dorp. We deelden ook een prijs uit voor 
de ‘stoelfie van de week’. Het woord stoelfie werd een 
 begrip in Zandhoven en omstreken. Tijdens het KLJ 
weekend begin augustus maakten we bekend dat KLJ 
achter de mysterieuze actie zat. We zijn met onze 
actie zelfs tot in de regionale krant geraakt!

✒✒ Geertje Van Hove
Hoofdleidser

‘Kleine’ dingen die tellen
Elke activiteit werken we aan ledenbinding, omdat 
we geloven dat het iets is waar je constant aan moet 
bouwen. We doen dus een hele hoop ‘kleinere’ dingen 
die samen tot een grote ledenbinding leiden: 
• Elk activiteit houden we bij wie aanwezig was. Wie 

enkele activiteiten na elkaar afwezig was, krijgt een 
berichtje dat we hem/haar missen.

• Om de twee weken houden we een activiteit, altijd 
op  dezelfde plaats en uur. Zelfs als je de KLJkalender 
even kwijt bent, weet je toch waar je moet zijn.

• We spelen geregeld spelletjes die twee activiteiten 
lang zijn. De ene week start het spel en pas de vol
gende activiteit is er een winnaar. Zo komt iedereen 
zeker terug.

• Ook voor ouders staan we steeds paraat. Een babbeltje 
na de activiteit of een KLJkerstkaart in hun bus 
vinden ze geweldig.

✒✒ Lisanne Peijs
Hoofdleidster en bestuurslid

 t GOUDEN KNOR LEDENWERVING
KLJ Zandhoven

 t GOUDEN KNOR LEDENBINDING
KLJ Balen
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ledenwerving en ledenbinding

 t GOUDEN KNOR LEIDINGSBINDING
KLJ Wolfsdonk

In onze leidingsploeg zijn we met de LvL gestart: leiding 
voor leiding. De mensen die geen examens hebben, 
staan paraat voor de andere leiders die wel door die 
helse examenperiode moeten. Ze kunnen ons altijd 
contacteren wanneer ze iets nodig hebben, of het niet 
meer zien zitten. We hebben al samenvattingen en 
 inhoudstafels gemaakt, eten en drank rondgebracht, 
mopjes verteld, gsmopladers gebracht, iemand naar 
de bib gevoerd… Je kan het zo gek niet bedenken! 
We maakten voor de leiding met examens een spread

sheet om bij te houden wie wanneer examen had. De 
avond voor het examen kregen ze dan een aanmoedi
gingsberichtje en net voor het examen een succeswens. 
Tijdens het examen brandde ik ook een kaarsje. Ook 
buiten de examenperiode blijft de LvL nu bestaan. 
Dan zijn we eigenlijk allemaal een beetje LvL en dat 
maakt de drempel zo klein en het geheel zo mooi. 

✒✒ Goele Didden
Volwassen begeleidster

‘Leiding voor leiding’ dekt vele potjes
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Hoeveel uur 
hebben wij vorig 

jaar eigenlijk 
gelachen?

Da zijn ze precies vergeten!

KLJ-jaarverslag

KLJ-vrijwilligers 
en bestuursleden

282
bovenlokale vrijwilligers 

 ondersteund

3274
bestuursleden 

29
instructeurs opgeleid

KLJ-structuur

275
gewestvergaderingen werden 
 bezocht door de vrijgestelden 

10
regionale besturen werden 

georganiseerd per regio

2015 het 
KLJ-werkjaar 
in cijfers
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KLJ-jaarverslag

KLJ-leden

20.164
kinderen en jongeren waren 

lid van KLJ

4492
kinderen en jongeren waren 

voor het eerst lid van KLJ

16.000
personeelsuren presteerden 

de pedagogische medewerkers om 
 afdelingen sterker te maken

262
KLJ-afdelingen

73
afdelingen zijn expliciet 

‘KLJ voor Iedereen’

24
sportfeesten in Vlaanderen

139
sportende afdelingen

16
regionale initiatieven 

georganiseerd voor 3300 
deelnemers

1136
deelnemers op het Landjuweel

Vorming bij KLJ

288
nieuwe bestuursleden opgeleid 

tot animator

90
deelnemers volgden het volledige 

hoofdanimatortraject

339
deelnemers op ‘Verdere Vorming’

68
afdelingen vroegen 

een ‘Vorming op Maat’ aan

Projecten

75
procent van de afdelingen 

deed mee met de nieuwe leden-
wervings- en zichtbaarheidsactie

‘KLJ, buitengewoon beestig’

KLJ en 
maatschappij

28.02.’15
Lokalenbeurs om afdelingen 

 te informeren over jeugdlokalen en 
alles wat daarbij komt kijken

24-25.07.’15
De ‘General Assembly’ 

van MIJARC komt samen 
in Overijse, België

01.09.’15
‘KLJ, natuurlijk’, nieuw jaarthema 

waarin lokale producten in de kijker 
worden gezet

04.09.’15
Lancering van het plattelands-
onderzoek van KLJ om de stem 

van kinderen en jongeren op het 
platteland te versterken

✒✒ Isabelle Myncke
Stafmedewerker KLJ
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Stien Dreesen KLJ Schoot

Leeftijd: 19 jaar • Studies: grafi sche en digitale media • Sociale status: single • Guilty pleasure: te veel pizza eten • Favoriete uitdrukking: carpe diem

Vrijdag 20.00 uur Aangekomen

in de Hoge Rielen en klaar om mij te 

installeren.

Vrijdag 20.45 uur Kennismaking
met ons paviljoen en briefi ng van het 
nachtspel.

Vrijdag 22.45 uur Iedereen klaarvoor de show.

Zaterdag 14.00 uur Workshop 2:
wetenschappelijke proefjes.

Zaterdag 19.45 uur Viering met 

 ontroerende getuigenissen van onder 

andere Samir, een vluchteling uit Syrië.

Zondag 09.00 uur The morning after: 

ontbijt met een houten kop!
 The morning after: 

Zondag 10.00 uur Massaspel:in dit spel vormen we een team met
KLJ Eigenbilzen en KLJ Peer.
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fotodagboekStien Dreesen KLJ Schoot

Van 1 tot 3 april ging ik net als veel 
andere KLJ’ers naar Opkikker. In het 
begin was het wel spannend omdat 
ik niet goed wist wat ik mocht ver
wachten. Het was dan ook mijn eerste 
Opkikker. Bij aankomst werd snel 
duidelijk dat er veel gewandeld ging 
worden dat weekend, want het ter
rein was enorm groot! Ik vond het 
heel moeilijk om op voorhand uit de 
workshops te moeten kiezen, want 
het aanbod was dan ook heel groot. 
De workshops die ik uiteindelijk 
volgde, waren zeker de moeite 
waard. Uiteindelijk werd het een 
 superleuk weekend waarop ik veel 
nieuwe dingen heb geleerd en een 
hoop toffe KLJ’ers heb leren kennen. 
Toffe activiteiten, leuke mensen en 
lekker eten, dan kan het niet anders 
dan een topweekend zijn. Voor her
haling vatbaar!

✒❝We zijn echt alle-
maal een bende onnoze-
laars, maar als we elkaar 
een beetje graag zien, 
komt het misschien toch 
nog goed.*

Leeftijd: 19 jaar • Studies: grafi sche en digitale media • Sociale status: single • Guilty pleasure: te veel pizza eten • Favoriete uitdrukking: carpe diem

Stien

Zaterdag 08.00 uur Ontbijt met een 

‘Kwakske’ als ochtendliteratuur.

Zaterdag 09.00 uur Workshop 1:
escaperoom in je eigen lokaal.

Zondag 12.45 uur Barbecue, lekker!

Het einde van Opkikker nadert.

* Peter Van de Veire

Zondag

Het einde van Opkikker nadert.

Zondag 10.00 uur Massaspel:in dit spel vormen we een team met
KLJ Eigenbilzen en KLJ Peer.
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het booreiland

Femke Het is bijna zomer en dat 
wil zeggen dat ons kamp er eindelijk 
weer aankomt. We kijken al uit naar de 
leuke activiteiten, gezellige momenten, 
grappige toneeltjes en het lekkere eten 
van onze koks. Onze afdeling kan reke
nen op vier fantastische koks die iedere 
dag superlekker eten voorzien. Onze 
kookploeg bestaat uit allemaal gemoti
veerde mensen die zelf ook ooit bij KLJ 
zaten, waarvan de kinderen in onze 
jeugdbeweging zitten of personen die 
een hart voor kinderen en jongeren heb
ben. Ze weten dan ook perfect hoe een 
kamp in elkaar zit. Door hun jarenlange 
ervaring helpen ze ons soms ook als we 
een vraagje of probleem hebben. Hun 
advies is dan ook belangrijk voor ons 
en nemen we altijd ter harte. Waarom 
het voor ons een meerwaarde is om een 
kookploeg mee op kamp te nemen? Wel, 
de koks draaien al heel lang mee, waar
door we elkaar door en door kennen. 
De communicatie tussen beide partijen 
verloopt dan ook erg vlot. Doordat de 
kookploeg zich volledig kan focussen 
op het bereiden van een heerlijke maal
tijd, kan de leiding zich volop concen
treren op de leden en de activiteiten. KLJ 
Diepenbeek kan rekenen op vier koks, 
die we niet meer kunnen missen!

ID-kit Femke Leeftijd: 20 jaar • Aantal jaar 
in KLJ: 4 jaar leidster en toekomstig hoofd
leidster • Studies: lerarenopleiding

Kim Sinds jaar en dag gaan wij op 
weekend zonder kookouders. Onze 
 afdeling heeft enkel een +16afdeling en 
daarom kiezen wij er bewust voor om 
zelf te koken. Elke ochtend, middag en 
avond zijn er enkele leden en bestuurs
leden verantwoordelijk voor de maaltijd 
en de afwas. Er wordt met een beurtrol 
gewerkt zodat iedereen eens moet helpen. 
Het voordeel van zelf te koken is dat 
het flexibeler is en dat we van niemand 
afhankelijk zijn. Als we een activiteit 
hebben die wat uitloopt, is dit geen pro
bleem, we beginnen gewoon iets later 
aan het eten. Willen we om een bepaalde 
reden plots vroeger eten, dan sturen 
we snel enkele (bestuurs)leden naar de 
keuken. Voor sommige leden is het de 
eerste keer dat ze iets moeten doen in 
de keuken, maar op die manier leren 
ze zelf nog iets bij. Daarnaast zorgen 
de kook en afwasmomenten ook voor 
een hechtere band tussen de leden en 
bestuursleden. De grappige momenten 
en ambiance in de keuken of aan de 
 afwas horen steevast bij een geslaagd 
KLJweekend! 

ID-kit Kim Leeftijd: 22 jaar • Aantal jaar 
in KLJ: 7 jaar leiding en 5 jaar bestuurslid • 
Functie: verantwoorde lijke voor boek
houding, verzekering en jeugdraad • Studies: 
master handelswetenschappen

2 MENINGEN OVER

Kookploeg of zelf koken op kamp?

Dankzij onze 
 kookploeg kan de 
leiding zich volop 
concentreren op 

de leden.

Femke Nijs
KLJ Diepenbeek

Kook- en 
 afwasmomenten 
zorgen voor een 
hechtere band 

tussen de leden en 
bestuursleden.

Kim Vandewiele
KLJ Staden
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 t CIJFERWERK

KLJ-varia

 t DRANK EN DRUGS  t KAMP

Opkikker 2015 in cijfers

240
wc-rollen werden verbruikt 

tijdens Opkikker.

3166
kilogram aan droge voeding 

werd er besteld.

51
kilometer legden de leden 

van werkgroep Logistiek 
gemiddeld af.

2200
‘Kwakjes’ (Opkikker- 
tijdschriften) werden 

 gedrukt op gerecycleerd 
papier en verdeeld onder 

de deelnemers.

41
workshops werden er 

 georganiseerd.

420
stukken afval werden 

 verzameld en gerecycleerd 
voor tijdens het spel op 

zondag.

De zomer komt steeds dichterbij. 
Hebben jullie al nagedacht over re-
gels rond drank en drugs op kamp? 
Nee? Begin er dan aan! Drugs in 
Beweging ontwikkelde ‘Zot op kamp’: 
een site en brochure met bruikbare 
tips waarmee je met je leidingsploeg 
aan de slag kan gaan. Je vindt er 
onder andere een stappenplan om 
regels op te stellen of te bevestigen. 
Op die manier weet  iedereen wat 
wel en niet kan. Je weet duidelijk 
wat te doen als er drank of drugs 
opduiken op je kamp. Je toont ver-
antwoordelijkheid als groep. Je 
bent een voorbeeld voor je leden.

LL  www.drugsinbeweging.be

Eerst hulp 
bij een buiten-
lands kamp
Je buitenlands kamp zelf plannen 
is het goedkoopst, maar er komt 
ook veel bij kijken. Wegwijzer 
ontwikkelde een workshop om je 
op weg te helpen bij de organisa-
tie van een klein of groot kamp 
in het buitenland. Voor slechts 
25 euro komen hun medewerkers 
langs bij jouw afdeling en bekij-
ken ze samen met jullie de plan-
ning, al het papierwerk, het finan-
ciële plaatje... Ook helpen ze je 
zoeken naar lokale busfirma’s of 
goedkope campings. Achteraf 
kan je nog steeds met al je vragen 
bij hen terecht, zodat jij de tijd 
van je leven kan hebben in het 
buitenland! 

LL www.wegwijzer.be/ 
wegwijzerontour

Alle tieners 
zeggen ja tegen 
MDMA?
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