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In mei is voor elke 
KLJ’er de zomer nabij
Mei, de maand waarin we weer kunnen rekenen  
op de eerste waterspelletjes, zonnige activiteiten en  
– helaas – wat drukte door de voorbereidingen op de 
examens. Maar die laatste horde van het schooljaar 
betekent ook dat er weer eindeloze vakantie, 
kamp(en) en sportfeesten aankomen. Met al die 
KLJ-momenten mogen we weer een pak onvergetelijke 
herinneringen opbouwen. Wie herinnert zich niet 
dat kamp waar we tijdens de tweedaagse verdwaal-
den maar gelukkig op elkaar konden rekenen om het 
samen tot het einde te halen? De kriebels van de 
crush die we op de sportfeesten ontmoetten? De 
vrienden die we overhielden aan nachten van lange 
verhalen aan het kampvuur? Een tijd om naar uit te 
kijken dus! In deze Idee geven we jullie weer heel wat 
tips mee waarmee je in de zomer aan de slag kan. 
Duurzamer op kamp? Vul onze duurzaamheidstest 
in en ontdek hoe je jouw kamp ecologischer én plezie-
riger kan maken! Op zoek naar tips om jouw leden of 
leiding in de bloemetjes te zetten? Kijk 
eens naar de talenten van heel wat 
KLJ’ers uit onze talentendatabank 
en laat je vrienden weten wat zij 
voor jou betekenen! Veel succes tij-
dens de examens en geniet van al-
weer een prachtige zomer!

Isaak

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

het stof van de wereld

 t PERSLEK Er is -jammer genoeg- 
voor velen geen ontsnappen aan! De 
examens staan voor de deur en dan 
zingen we met z’n allen de zin “ik 
heb echt geen zin om nog weken af te 
zien, te zwoegen boven boeken en te 
 hopen op een tien.”  En terwijl een 
groot deel van de Vlaamse studen-
ten zit te zwoegen boven boeken in 
ons eigen belgenland, is in 10 jaar 
tijd het aantal Vlaamse studenten 
dat in het buitenland gaat studeren 
gestegen met wel 80 procent! De 
Franse wijn, Spaanse zon en Portu-
gese kust blijken onze studenten op 
verplaatsing het meeste aan te trek-
ken. Begin je nu jaloers te worden 

en wil je je ook in Spanje wanen tij-
dens den blok? Geen zorgen, ook 
ons Belgisch bier lokt een hoop 
Erasmus studenten naar ons land. 
Vorig schooljaar mochten we zo’n 
3900 studenten welkom heten in 
Vlaanderen, waaronder vooral stu-
denten uit Spanje! Start dus voor de 
volgende blokperiode een studie-
clubje - want studeren is altijd leu-
ker samen -, ga op zoek naar een 
Spaanse Erasmus’er om je clubje te 
vervoegen en waan je toch een heel 
klein beetje in Spanje!

✒✒ Lise De Maerteleire
Pedagogisch medewerker KLJ

Blokken op verplaatsing

5250
tenten liggen klaar bij de uit-
leendienst voor de jeugd. Dat 

zijn 2000 seniortenten en 
3250 patrouilletenten, alle-
maal te onzer beschikking. 

Joepie!

13.500
tenten worden er jaarlijks  

uitgeleend door de uitleen-
dienst voor de jeugd aan 

Vlaamse jeugdbewegingen. 

94%
van de kampen is voorzien 

van een fototoestel. Vaak is er 
ook een geluidsinstallatie 
(83%), laptop (74%) en een 

 beamer (40%).

88%
van de kampen houdt contact 
met familie en vrienden per 

post. De brief is dus nog lang 
niet afgeschreven!

12
euro kost het gemiddeld om  
1 dag mee te gaan op kamp 

met een jeugdbeweging.
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het stof van de wereld

 t MIJN GEDACHT
Ruben De Cock (19)
KLJ Bazel

 t KLJ ZONDER GRENZEN

Wat als alle 
jeugdbewegin-
gen één  
zouden zijn?
‘Hmm... Interessante vraag… Wat als? 
Chaos! Total self-destruction! Oké, 
misschien niet zo overdreven, maar het 
zou er wel op neerkomen. Want wat is 
zo speciaal aan onze jeugdbeweging, 
aan KLJ? – Euhm, àlles, duh! – Iedereen 
heeft zijn of haar eigen plaatsje binnen 
KLJ en dat geeft een enorm groepsge-
voel. Dat magische gevoel van verbon-
denheid komt ook naar boven wanneer 
we andere afdelingen tegenkomen. We 
scanderen trots en luid onze slogans op 
een enthousiaste manier en vooral: met 
Passie! Nee, dat is geen typefout,  
‘Passie’ met de hoofdletter P! Iedereen 
die zich inzet voor KLJ is gedreven door 
iets dat meer is dan gewoon ‘passie’, het 
is een innerlijke drang die ontstaat 
wanneer je je rode sjaaltje ziet hangen. 
KLJ staat voor zoveel dingen! 

Shenyang, 
amai amai!
Het is zover! Voor mijn vertrek 
komt mijn medeleiding langs. 
‘Veel plezier in China, Jane!’ en 
‘Hopelijk kom je niet terug met 
spleetoogjes!’. Na twee jaar Sino-
logie zou me niets meer mogen 
verbazen, maar aangekomen in 
China is er de ene shock na de an-
dere. Ik dacht dat ik al goede ge-
sprekken zou kunnen voeren, 
helaas. Mijn chauffeur zegt iets 
over smog, ik probeer te ant-
woorden maar hij verstaat er pre-
cies niet veel van. Aangekomen 
in Shenyang starten de lessen di-
rect, veel tijd om KLJ te missen is 
er niet. Als ik dan toch eens Face-
book open, word ik geconfron-
teerd met mijn KLJ. Ze doen het 
goed! Trots en blij kijk ik uit om 
er terug bij te zijn volgend jaar!

✒✒ Jane Bosmans
KLJ Eke

Ruben

✒❝ De Jos is 
hier serieus wat 
nieuwe fans aan 

het ronselen. 
En ze zijn ouder 

dan tien.

Kris &  

Koen Wouters 
Liefde voor muziek

✒❝Wie zijn ze, 
wat drijft hen en 

wie doen ze.

Jani Kazaltzis 
Jani gaat over  
pornoacteurs
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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 Ledeninitiatief
In 2010 was er de Kick Off XL in Lier, 

in 2014 was er BAM en nu gaan we op 
zoek naar een nieuwe naam en nieuw 
concept voor ons initiatief in 2018. Bruis 
jij van de ideeën of ben je een kei in het 
organiseren van grote evenementen en 
heb je goesting om er met een bende 
bangelijke vrijwilligers tegenaan te 
gaan? Dan zoeken we JOU om ons lede-
ninitiatief tot een spetterend KLJ-hoog-
tepunt te maken. Neem als de bliksem 
contact op via evenementen@klj.be!

2 KLJ-trofee
De voorbije jaren zetten we sterk in 

op ledenwerving en ledenbinding door 
het organiseren van een jaarlijkse cam-
pagne. Herinner je je nog ‘De Gouden 
Snor’? Deed jouw afdeling de afgelopen 
twee jaar mee met ‘De Gouden Knor’? 
We zetten dit concept in de toekomst 
verder onder de nieuwe naam ‘De KLJ- 
trofee’. De wedstrijd behoudt vanaf nu 
jaarlijks dezelfde naam, maar ieder jaar 
dagen we jullie uit met aangepast mate-
riaal in het kader van het jaarthema van 
dat jaar. Zet jullie dus al maar schrap 
voor een nieuwe wedstrijd in het teken 
van ‘Gewoon gaan!’.

3 Werkgroep Lokalen
Binnenkort starten we met een 

gloednieuwe werkgroep die onze afde-
lingen zal ondersteunen bij al hun vra-
gen rond hun lokaal. Aangezien we mer-

ken dat lokalen voor steeds meer 
afdelingen een groeiende bron van vra-
gen en problemen zijn, vinden we het 
belangrijk om jullie hier zo goed moge-
lijk in te ondersteunen. De werkgroep 
Lokalen kan jullie bijstaan bij vragen 
over de huur, bouw, verzekering of 
 financiering van jullie lokaal. Heb je 
een vraag of probleem in jouw afdeling? 
Mail dan als de bliksem naar  
lokalen@klj.be. We helpen je zo snel 
mogelijk verder.

4 Individueel Brechts
In Oost-Vlaanderen kenden we het 

al enkele jaren, maar nu rollen we het 
over heel Vlaanderen uit: het individu-
eel Brechts vendelen wordt op vraag van 
de sportmonitoren opgesplitst in een 
categorie –16 en +16. Op die manier krij-
gen jongere vendeliers de kans om zich 
te meten met leeftijdsgenoten en wordt 
de uitdaging groter voor vendeliers van 
16 en 17 jaar. Een win voor iedereen! 
 Eerstejaars vendeliers ouder dan 16 jaar 
vendelen mee in de categorie +16. 
 Vendeliers worden voor onze sportfees-
ten 16 in de zomer van het kalenderjaar 
waarin ze 16 worden. Dus als je in okto-
ber 2017 16 wordt, dan beschouwen we je 
als 16 jaar voor de sportfeesten van 
 komende zomer. Maak die spieren maar 
al warm!

DE WERKGROEP 
LOKALEN 

ONDERSTEUNT 
AFDELINGEN 

DIE OP 
PROBLEMEN 
BOTSEN MET 

HUN LOKAAL.

mailto:lokalen@klj.be
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K-moment

Samen dagen we elkaar telkens 
opnieuw uit om van KLJ een 
onvergetelijke plek te maken! 
Een beweging die jullie zelf 
maken en waar jullie 300% 
trots op mogen zijn. Kijk trots 
naar alles wat je in je dorp in 
beweging brengt. Trots, maar 
steeds met een open blik naar 
nieuwe mogelijkheden en 
nieuwe uitdagingen voor KLJ 
en elkaar. We vragen U om ons 
steeds de mogelijkheden en 
uitdagingen te laten zien en 
ons de kracht te geven om 
grenzen te verleggen.

Methodiek
Welke nieuwe uitdagingen 
gaan jullie met je afdeling 
binnenkort aan?

✒✒ Karel Billiet
Pedagogisch medewerker

“We gaan 
de uitdaging 
telkens 
 opnieuw 
aan!”

Illustratie Eva Mundorff
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talentendatabank

KLJ’s 
got 
talent
Wij wisten het al langer, 
maar vanaf nu is het ook 
zwart op wit bewezen. 
Onze beweging barst van 
de talentvolle KLJ’ers! In 
september lanceerden we 
met het nieuwe jaarthema 
onze ‘Hier groeien helden’-
talentendatabank. 
Ondertussen werden hier 
al meer dan 288 talenten 
van KLJ’ers uit heel 
Vlaanderen toegevoegd. 
We zetten graag enkele 
uitzonderlijke talenten in 
de kijker!

KLJ-talenten in de kijker! 

Wie Talent Even beroemd …

Arne Baeyens
KLJ Zele-Heikant

Onzichtbare werker
Arne is een harde werker voor  
én achter de schermen!

Bjorn 
Holderbeke
KLJ Orsmaal

Ondersteuner
Bjorn is de beste in iedereen de 
kans bieden om te schitteren. 

Nikki Aernouts
KLJ Loenhout

Dierenheld
Nikki is een echte dieren vriend, 
ze draagt graag zorg voor 
honden, maar ook van spinnen 
is ze niet bang. 

Annelies 
Mombaerts
KLJ Vlaams-
Brabant

Plastificeren
Eerst knippen, dan plastificeren, 
afgeronde hoeken en plastifice-
ren met plakband. Daar draait 
Annelies haar hand niet voor 
om!

Lars Van 
Cauwenbergh
KLJ Keiberg

Graffitikunstenaar
Lars maakt onder de naam 
‘Tusq’ de mooiste graffiti 
kunstwerken!

Lien Van Damme
KLJ Lokeren-
Heirbrug

Get things done!
Lien zorgt ervoor dat alles klaar 
geraakt!

Hendrik Berx
KLJ Stokrooie

Levensgenieter
Hendrik leeft in het hier en nu 
en geniet van alles rondom hem, 
zoals zijn 2 ezels Nellie en Luke. 
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talentendatabank

➜

Matthijs 
Heynderickx
KLJ Stekene

Droge, en vooral grappige, 
opmerkingen maken
Matthijs is een stille helper. 
Maar als hij dan eens een 
opmerking maakt is die meestal 
HI-LA-RISCH!

Laura Moens
KLJ Nijverseel

Gestructureerd
Laura gaat steeds gestructureerd 
te werk en is daarom ook steeds 
op tijd. 

Pepper De Ron 
KLJ Nijverseel

Helemaal in je spel opgaan
Zo heeft Pepper de leden steeds 
mee in het spel!

Faye Caluwé
KLJ 
Sportmonitoren 
Antwerpen

Kruiswoordraadselwizard
Een rebus, een kruiswoord-
raadsel, een sudoku of gewoon 
een hele quiz, Faye maakt het als 
geen ander! En (meestal) zonder 
fouten ook!

Jorien Scheirs
KLJ Hamme-
Center

Ambassadeur voor KLJ
Jorien zorgt ervoor dat haar 
afdeling een échte KLJ voor 
iedereen is en dat iedereen zich 
welkom voelt, ongeacht zijn/
haar mogelijkheden. 

Pieter Ledoux
KLJ Passendale

Harde werker
Pieter zijn inzet bij het gewest 
Roeselare, het RB, de kookploeg 
en uiteraard ook KLJ Passendale 
is gigantisch!

Dieke Caers
KLJ Oud-
Turnhout

Een held op de tractor! 
Achter het stuur van haar Fendt 
doet niemand het haar na. Dieke 
racet door de velden van hier 
naar daar!

Katrijn Janssens
KLJ Vissenaken

Sociaal
Katrijn is een super sociale en 
komt echt met iederéén goed 
overeen. 

Ook talent in 
jouw afdeling? 
Vraag jij je af of er in 
jouw afdeling ook zoveel 
coole talenten aanwezig 
zijn? Zeker weten! 
 

3 tips  
om te groeien 
als mens en 
als team

1 Door feedback te geven  
aan elkaar, maak je jouw eigen 

onbekende talenten zichtbaar. Je 
zal soms verrast zijn, wanneer an-
deren benoemen welke talenten ze 
in jou zien. Wanneer je talent hebt 
voor iets, zal je het nu eenmaal ge-
makkelijk vinden en niet inzien dat 
het voor anderen misschien een 
veel grotere opgave is. 

2 Door open te communiceren 
met elkaar, zorg je ervoor dat 

anderen sneller jouw talenten gaan 
ontdekken en erkennen. Als je je 
verborgen talenten deelt met ande-
ren, kunnen jullie ze samen verder 
verkennen en kunnen deze talenten 
een plaatsje krijgen in jullie team. 

3 Door te experimenteren ontdek 
je nieuwe talenten. Probeer  

regelmatig eens iets nieuws. Zo 
ontdek je sneller een nieuw talent. 
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talentendatabank

5 tips 
om talenten  
in de kijker  
te zetten

1 Eindig je volgende bestuursver-
gadering met een “TADA”-rondje 

in plaats van de gebruikelijke  
“varia” waarbij je elkaar een talent 
als compliment geeft over iets  
wat hij/zij de afgelopen maand 
heeft gedaan. 

2 Voeg talenten van je medelei-
ding of leden toe aan de talen-

tendatabank. Ze zullen nog zo ver-
rast zijn! 

3 Doe een kwaliteiten-blackbox. 
Leg om de beurt een kwaliteit 

op tafel. Iedere leiding moet dan 
anoniem opschrijven bij wie hij 
vindt dat deze kwaliteit het best 
past. Als je dat hebt opgeschreven, 
gaat je papier in de box. Als ieder-
een klaar is, haal je één voor één 
de namen eruit en kan je kijken wie 
er het meest met die bepaalde 
kwaliteit geassocieerd wordt.

4 Geef elk bestuurslid een blad 
met een 10-tal bloemetjes. 

Daag hen uit om tegen het einde 
van het werkjaar alle bloemetjes te 
hebben gebruikt. Voorzie elke ver-
gadering een moment waarbij 
bloemetjes kunnen worden uitge-
deeld aan elkaar. Gegarandeerd 
meer sfeer! 

Sara Kenis
KLJ Balen

Keukenprinses
Sara kan heerlijke lasagne 
maken voor een heel leger! Ook 
andere gerechten maakt ze als 
een echte keukenprinses.

Jana Snaet
KLJ Torhout

Diplomatisch
Jana weegt alle opties goed af en 
schuift steeds een diplomatische 
oplossing naar voren. 

Dorien  
Van Mechelen
KLJ Oud-
Turnhout

Doorzetter
Dorien verliest nooit de moed en 
blijft er steeds voor gaan! 

Stef Keynen 
KLJ Putte

Grafische vormgeving en 
fotografie  Stef is erg creatief en 
maakt binnen zijn afdeling 
prachtige boekjes waarin de 
leden alle informatie  vinden 
over de komende activiteiten. 

Kaat Soetemans
KLJ Zandhoven

Beste hoofdleiding ever!
Kaat zorgt ervoor dat de afdeling 
steeds blijft draaien. Ze is streng 
waar nodig en weet perfect hoe 
ze met de jongere leiding moet 
omgaan. 

Lienne  
Van Der Meiren
KLJ Nieuwrode

Realistisch
Wil je een heldere kijk op de 
zaken? Dan moet je bij Lienne 
zijn.

Zoë Moesen
KLJ Membrugge

Spontaan
Altijd in voor een toffe babbel, 
een mopje, een zot idee, ... Bij 
Zoë voel je je meteen op je 
gemak!

Steff Plu
KLJ Veerle-Heide

Grenzenverlegger  Steff ging 
voor het eerst, samen met 
Marthe, aan de slag als VE voor 
Otwee. Dat doe je niet zomaar, 
dat doe je als je zin hebt om bij te 
leren en dus... je grenzen te 
verleggen.
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talentendatabank

5 Gebruik het KLJ-talenten-kwar-
tet om zoveel mogelijk de taken 

binnen je bestuursploeg te verdelen 
a.d.h.v. ieders talenten. Zo halen 
jullie allen nog meer energie uit jul-
lie engagement voor KLJ. 

Benieuwd naar meer? Neem dan 
snel een kijkje in de talenten- 
methodiekenbundel. Met een hele-
boel leuke methodieken zetten wij 
je op pad om binnen jouw afdeling 
aan de slag te gaan met talenten! 
Geen betere manier om jullie 
KLJ-werkjaar met een positieve  
noot af te sluiten! 

LL www.klj.be/jaarthema

Getuigenis

KLJ Hamme-Center en 
KLJ Nijverseel hebben 
momenteel de meeste 
talenten toegevoegd 
aan de talenten-
databank. We vroegen 
ons af wat hen drijft.

Laura en Nathalie, hoofd-
leidsters KLJ Nijverseel
Van wie hebben jullie talenten 
toegevoegd?
‘Van heel de leidingsploeg. We 
moedigden de andere leidsters 
van onze afdeling aan om ook 
hun leden toe te voegen.’ 
   
Hoe werd dit onthaald?
‘Het werd heel positief onthaald. 
Het is vooral heel fijn omdat het 
iets persoonlijks is en mensen 
herkennen dit talent wel bij zich-
zelf. Het is ook leuk om op die 
manier appreciatie en erkenning 
te krijgen voor wat je bijdraagt 
aan de groep of je afdeling.’

Waarom moeten KLJ’ers de  
talentendatabank gebruiken? 
Nathalie: ‘Je laat zien dat KLJ 
een plaats is waar talenten be-
langrijk zijn. Iedereen is anders 
en dat is oké. Weet je iemand zijn/
haar talent niet, dan is het de 
perfecte gelegenheid om het te 
onderzoeken.’ 

Laura: ‘Het is een manier om te 
erkennen wat elkaars talenten 
zijn, waar de ander in uitblinkt 
en hoe iedereen op zijn manier 
bijdraagt aan KLJ. Ik vind het 
vooral ook een aanrader om ta-
lenten toe te voegen van nieuwe 
leiding of bestuursleden. Zij zijn 
vaak nog wat onzeker in hun 
nieuwe functie. Door te erkennen 
wat ze goed doen, gaan ze zich 
wat zekerder voelen. In het begin 
is het immers allemaal nog wat 
zoeken en kan het zijn dat je din-
gen verkeerd doet, maar door de 
goede dingen te benadrukken, 
weten ze ook dat wat ze doen 
goed is en geapprecieerd wordt 
door de anderen.’ 

Laurent, bestuurslid  
KLJ Hamme-Center 
Laurent, jouw afdeling voegde 
de meeste talenten toe. Hoe 
komt dat?
‘Onze coördinator heeft bij wijze 
van leidingsbinding van iedereen 
in het bestuur een talent toege-
voegd. Daarnaast hebben ik en 
een medeleider ook verschillende 
talenten van leden toegevoegd.’

Wat vind je zo leuk aan de 
 talentendatabank? 
‘Je kan talenten van je medebe-
stuursleden toevoegen en zo er-
kenning geven voor wat ze goed 
kunnen en dus ook betekenen 
voor je afdeling. Daarnaast kan je 
zelf kiezen aan wie je talenten 
geeft. Zo vind ik het nog leuker 
om aan leden ook talenten toe te 
voegen, omdat daar anders min-
der ruimte voor is.’ 

KLJ Hamme-Center

KLJ Nijverseel 

https://www.facebook.com/colortd/photos/ms.c.eJxNl1mORSEIRHfUkRn2v7HOpWL5fk8AAQFRTHOOpZSpntY~;ucCmu3wIFKAfOBnhEhdUrIQ9kCtxhKAAzgNQsQt6VWzkgZVQJ5iV6H5gXY8r4UcX~_LXhclYlixJQMX8Sewodc~_mV0BuLa6yNUIJ1LNsfWBXhKTqQoB9fuKrn5AW~_x2adByBhBL4SSZX4gpNhgjzgmOoDqxJ0PXol5F6lJ1SEKglPX8YKGTuMpWSPLar0lkNqExgAVdo~;GzqMpXGK3lPiwNMTD6wKT4kTe6w1QUOFErp1Gj0EtSqSBBu~_spLDDkARFMC9hnAYTap4ANBTLwAj2LJU5iNiExTxwFcf0s1jAypCCbRY~_APIBy8qctZG3aKL2voIY7S99dHJJDdcZyVHbz7kZWwOJBj~_BCTusXmQjzMECeAP7LFWBA0J2hA4Ztex1J0fwjpNhYQ~_CQO4jqXJqngSFMCT6FVhSaXvZctzzNcxTzoWW6eiRpAA8sCqcMJkbq07Kyhzi66KjqGjnB2VBdfZ~_9kb~;hl6itF32Nk5W~;xv4uY0AFVmK~_jUlaizFeSHAIPtTdySvUqbeWBtcMKUbKuX3QQV7qWYj1JfwIFSut1gbQQDiZuxMkgUJQwSrKDyTbLlD~;gkcm6SC6MvmaCK9SNZyYWLMl5U4Y06fKMqC4D5qE2Q~_QNIkNFo2ao8T~;sDPvMA~;AiqzNaH8SmoUYB7L33OqrgRCIASbEklO7vRUcaOatlTlAlqMajcWFpxCku7Fa4zQW0bvjZVbMPXurG0~_6rwiW4PAPqBi4rnhxcAXQ~_AfmBjUb6mnbJGObV7FxIJzqAuHHt~_wEokc7rbhQ9rvQunPE97q1BfPrBdKLeL3u3Cm9tF49FSFv9gFipn4bfFfH6wgr794rPBWp991rz5rA1mYXAWDm4ueHMjsMH3ZSQBqLLPmjeftbF9CoQzaCwA4oE9hdNhsH8I949x~_HEegB~_8~;XEcqzw2NkES8sBnw7kYzTahN5twUiFBlYIEp~;bU9ovw3Z8ygCJAcFw2pxG~_Mvydp14cF9Nbpx60gcsuXvYMwJ2nco4AJAEcO09ie9~;vuJBzEP7dLeXs9ul1t085ogBBEAB6AfrWb53K2Xksrk9iwz9NG4acihAgfH~_gAA4BojXGgqfxPD~;iAFAlkA9lPmKzfoIAL2q9BGFlsfIHVuU5VkjQYYJqbeTQRh8ASmD7PPok9hoseA0D4A8gY8KMzVZy1pOAY0yhYPs0JkjOzg~_u5yJo08wHEoA29MtpzZ1jInga7T6NIiYAlNhGrmHRiW8set9sEYzgNKp4AZwH1sZzLJHC~_ySJ7Aevhgn63o2V8Af22KbRgh9JFYxgTSaoZo0aw2~_BBD2d9SO6HlgV5SkDx2QegMrNh~_72WXNfZNH9SNTc~_fFJrEpdPxRNGGzCb0f8AAtG9yNR3T9gXWfP6fZcNXtOzRYUjRok6knsRYXTxu5B1WX~;iOUiNg~-~-.bps.a.1326903557322088.1073741833.883343401678108/1326903617322082/?type=3&theater
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Alle antwoorden op 
je vragen over lokalen, 
wetgeving, fuiven, 
administratie, kamp, 
verzekeringen …

VRAAG
HET
AAN
HET
BREIN

actuele vragen

1.
KLJ-Lokaal

Vraag (Hoe) moet ik ons KLJ-lo-
kaal registreren op jeugdmaps.
be?

 t Wat is jeugdmaps.be?
Jeugdmaps.be is een handige online 
kaart voor iedereen waarop je heel 
wat informatie vindt over jeugd-
plekken in Vlaanderen en Brussel. 
Vlaamse en Brusselse gemeenten en 
jeugdwerk kunnen zelf hun jeugd-
ruimte in kaart brengen en behe-
ren. Concreet: op de kaart vind je 
jeugdlokalen of jeugdhuizen, speel-
terreinen, hangplekken of speelna-
tuur.

 t Waarom is jeugdmaps.be ont-
staan?
Geografische data over jeugdwerk-
infrastructuren en over publieke 
jeugdruimte zijn belangrijk voor 
mensen die jeugdruimte zoeken om 
te gebruiken, voor mensen die extra 
jeugdruimte willen creëren en om 
mensen die met ruimte voor jeugd 
bezig zijn met elkaar in contact te 
brengen. Jeugdmaps.be wil ervoor 
zorgen dat de verschillende initia-
tieven die met jeugdruimte bezig 
zijn elkaar vinden en op die manier 
kunnen versterken en beter op el-
kaar aansluiten. In de toekomst zul-
len ook scholen, bibliotheken en 
sportinfrastructuur verschijnen op 
jeugdmaps.be. 

 t Registreren, (hoe) moet dat?
KLJ geeft haar afdelingen zoveel 
mogelijk keuzevrijheid en probeert 

zo weinig mogelijk (administra-
tieve) verplichtingen op te leggen. 
Een registratie op jeugdmaps.be is 
dus niet verplicht, maar wel aan te 
raden en elke afdeling die zijn 
steentje wil bijdragen aan het grote-
re geheel, registreert zijn KLJ-lo-
kaal.
Via de pedagogisch medewerkers 
(en binnenkort in Wall-e) kan je een 
unieke link voor jouw afdelingen 
krijgen. Elke secretaris heeft deze 
link in maart ook ontvangen via 
mail. Via deze link kan je alle gege-
vens over je KLJ-lokaal toevoegen.

 t Wat gebeurt er met de gege-
vens die jij registreert?
Jeugdmaps.be wil zorgen dat meer 
mensen in de toekomst samen aan 
jeugdruimte kunnen werken en dat 
meer mensen rekening kunnen 
houden met jeugdruimte bij beslis-
singen met impact op die ruimte. 
Om dat te realiseren worden de ge-
gevens zoveel mogelijk opengesteld 
naar derden. Heel wat gegevens 
worden online geplaatst op de 
jeugdmaps.be-kaart die toeganke-
lijk is voor iedereen.
Meer gevoelige gegevens zullen ui-
teraard niet zomaar voor iedereen 
zichtbaar zijn. Een aantal gegevens 
stellen we enkel ter beschikking 
van bijvoorbeeld de overheid of de 
jeugdwerkkoepels of geven we en-
kel aan de Vlaamse Belastingdienst 
in het kader van de vrijstelling van 
onroerende voorheffing voor jeugd-
werkinfrastructuur.

LL www.jeugdmaps.be

https://www.jeugdmaps.be/
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Mail al je vragen naar 
ikvraaghetaan@klj.be. Onze 
 administratieve duizendpoot, 
Isabelle Myncke, zorgt voor 
de antwoorden.

actuele vragen

2.
Verzekeringen

Vraag Hebben we toelating nodig 
om een kampvuur te maken?

 t Vlaanderen
In Vlaanderen mag je vuur maken 
op 25 meter van bos of natuurge-
bied. Je moet wel de toestemming 
hebben van de eigenaar van de 
grond. Wil je in of vlakbij een bos 
(binnen een straal van 25 meter) een 
vuur maken, dan moet je dat aan-
vragen bij het Agentschap voor Na-
tuur en Bos (ANB). Dit is niet aan te 
raden omwille van brandgevaar. 
Het ANB zal dit dan ook zeer zelden 
toelaten. 
De afstand om vrij vuur te mogen 
maken t.o.v. huizen is nog steeds 
100 meter. In veel gemeentelijke re-
glementen staan er wel bepalingen 
opgenomen dat je toch vrij vuur 
mag maken in een ‘sfeerverwarmer’ 
(lees: een vuurkorf of een vuur-
schaal). Dat hangt wel af van ge-
meente tot gemeente. Je vraagt 
daarom best na bij je kampgemeen-
te of zij een eigen reglementering 
hebben voor het maken van kamp-
vuren. Let op: deze kan strenger 
zijn dan de 25-meterregel. Vergeet 
ook niet om goede afspraken te ma-
ken met je kampuitbater.

 t Wallonië
In Wallonië geldt min of meer de-
zelfde reglementering als in Vlaan-
deren. Je mag daar dus ook tot op 25 
meter van bossen een kampvuur 
maken. Een toelating van de eige-
naar van de grond, meestal de kam-
puitbater, is nodig. De Waalse regel-

geving voorziet geen machtiging 
als je korter bij het bos een vuur 
wilt maken. In sommige Waalse ge-
meenten, voornamelijk die die veel 
kampen over de vloer krijgen, be-
staan er strengere regels i.v.m. 
kampvuur. Hoor dus ook steeds 
eens bij je kampgemeente.

 t Oostkantons
In de Oostkantons is de wetgeving 
rond kampen en dus ook rond 
kampvuren veel strenger. Boven-
dien heeft elke gemeente haar eigen 
kampreglement. Daarom is het aan 
te raden om voor je kamp zeker en 
vast eens langs te gaan op het ge-
meentehuis.

Let op! Tijdens periodes van droog-
te kan er een algemeen verbod zijn 
op het maken van vuur, het ANB zal 
dan zo’n verbod afkondigen.

✒❝ Jeugd-
maps.be wil  

zorgen dat meer 
mensen in de toe-
komst samen aan 

jeugdruimte  
kunnen werken. 

✒❝ Tijdens 
periodes van 

droogte kan er 
een algemeen 

verbod zijn op het 
maken van vuur.

Om een veilig kampvuur te hebben, 
maak je de houtstapel best niet hoger 
dan 2 meter en beperk de diameter van 
het vuur tot maximaal 1,5 meter en 
boord je het vuur af met (droge) stenen 
of met een greppel.
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KLJ Vosberg kijkt naar het vogeltje

Aantal leden: 86 • Aantal bestuursleden: 16 • Sinds: 1927 • Leeftijdsgroepen: –9, –12, +12, +16 • Topactiviteit: de jaarlijkse bierfeesten en onze groepsactiviteit

Marc De Belder

Robert De Keyzer

Guy Lauwers
Wendy Lauwerys

Bert, de diaken
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KLJ Vosberg kijkt naar het vogeltje

‘De laatste keer dat ik in een KLJ- 
tijdschrift stond, was eind jaren 60 met 
een foto van de verlovingscursussen.’  
– Robert De Keyzer
‘In 1983 hebben we mee het lokaal ge-
bouwd dat er nu nog staat. We waren een 
zeer hechte groep, het was echt een super-
leuke tijd met het nodige kattenkwaad.’  
– Marc De Belder & Guy Lauwers
‘Begin jaren 70 was ik actief als leiding, 
we waren toen nog enkel een +16-afde-
ling. Aangezien er nog geen internet of 
gsm’s waren, gingen we telkens bij alle 
leden thuis aanbellen om te laten weten 
wanneer de volgende activiteit was.’  
– Marie-Louise Lauwers
‘Van ’93 tot ’98 was ik leiding, ik heb bij 
KLJ zelfs mijn eerste lief leren kennen. Ik 
vond het zalig om op kamp van de grote 
plastiek te schuiven met bruine zeep.’  
– Wendy Lauwerys
‘Al 26 jaar begeleid ik mee de bezinning 
op kamp. Ik vind het heel erg fijn dat na 
al die tijd de leiding nog steeds zelf met 
de vraag komt om samen een kampbe-
zinning in elkaar te steken.’  
– Bert, diaken

✒❝Op zondag 23 april 
vierde KLJ Vosberg hun  
90 jaar bestaan. Op de foto 
staan een heleboel oud- 
KLJ’ers die hun broek hebben 
versleten bij de KLJ!

Eline Van Reeth
Pedagogisch 
medewerker

Aantal leden: 86 • Aantal bestuursleden: 16 • Sinds: 1927 • Leeftijdsgroepen: –9, –12, +12, +16 • Topactiviteit: de jaarlijkse bierfeesten en onze groepsactiviteit

Marie-Louise Lauwers
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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

Linnen waszak
Samenaankoop Laten jouw leden (of leiding) hun vuile kleren op kamp ook 
overal rondslingeren? Heb je op het einde van het kamp ook een berg aan 
verloren kousen, onderbroeken en washandjes? Ben je nog op zoek naar een 
kampaandenken? Dan is hier voor jullie de KLJ-waszak!

Materiaal: Linnen. De (vaak natte) kleren 
kunnen “ademen” en zullen dus niet 
beschimmelen, ook kan de zak achteraf gewoon 
mee de was in. Afsluiting: Stropkoord. 
Personalisatie: Bovenaan kan je je naam 
schrijven met een textielstift. Kleuren: Witte 
zak met zwarte opdruk en zwart stropkoord. 
Afmetingen: 40 x 60 cm
6,50 euro/stuk

KLJ-beachflag 
Samenaankoop KLJ-beachflag met 
bedrukking van KLJ-logo en afdelings-
naam (enkelzijdig bedrukt).  
Afmetingen: 2 x 0,64 m
55 euro met draagtas 
70 euro met draagtas  
en voet

KLJ-rok & -short
Samenaankoop/winkel Je ziet het goed, ze zijn er, dé KLJ-rok en -short! 
Plaats nu een bestelling in de samenaankoop en haal je spiksplinternieuwe 
outfit af eind deze zomer op het Landjuweel of in een regiokantoor. Nadien 
blijven deze shorts en rokken te allen tijde beschikbaar in de KLJ-winkel.

 Maat Samenaankoop Winkel 

KLJ-rok 
 

8-9 j / 10-11 j 22 euro 26 euro 

XXS–XXXL 25 euro 29 euro 

KLJ-short 
 

8-9 j / 10-11 j 28 euro 32 euro 

XXS–XXXL 31 euro 35 euro 
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de huisfilosoof

Want God is liefde, en zeker geen haat. Bart 
Peeters zong er al over en nu schrijf ik over 
God. Wat is God eigenlijk? Hangt Hij er-
gens rond of is het bestaan van een god na-
ief en voor oude mensen? Definiëren wat 
God juist is, kan niemand. God is een bele-
venis die niet te vatten is, die belevenis ver-
schilt van persoon tot persoon. Ik kan wel 
al zeggen wat God niet is. God is geen man 
met baard op een wolk die Adam en Eva 
boetseerde, sorry dat ik de creationisten 
moet teleurstellen. God is wel liefde en 
vriendschap, tussen mensen, tussen mens 
en dier, mens en natuur, en mens en het 
goddelijke. We hebben vaak een oubollig 
beeld als we het woord “God” horen. Als ik 
“God” hoor, denk ik aan wat de goddelijke 
kracht is. Het is vrij te interpreteren, ik zie 
het als de kracht die je haalt uit onverwach-
te of onbeminde daden. Bijvoorbeeld als je 
iets groots deed voor je KLJ-afdeling maar 
je geen complimentje kreeg en je je toch 
kan optrekken omdat je dat deed uit goed-
heid. Omdat je weet dat je mensen hebt ge-
holpen. Of de kracht die je plots krijgt als 
een lid hevig naar je zwaait als je hem of 
haar buiten KLJ tegenkomt, zalig gewoon!

Wat veel mensen verwarrend vinden, is 
dat het woord van God in de bijbel staat, 
maar wat ze dan snel vergeten is dat dat 
woord van God geschreven is door men-
sen. Er staan wondermooie teksten in de 
bijbel, poëtisch met diepere betekenis. 
Maar extremisten bijten zich vast op de 

teksten uit het Oude Testament waarin een 
bij momenten moordlustige God staat be-
schreven. Die teksten stammen uit de tijd 
waarin de Joden in ballingschap leefden, 
dan zou een mens voor minder zich een 
moordlustige God voorstellen die de over-
heerser met de grond gelijk maakt! Ander-
zijds is er de figuur van Jezus in het Nieu-
we Testament, die de droom van God met 
de mens heeft laten zien door zijn eigen le-
ven in het teken van anderen te plaatsen. 
Prachtig, net zoals hoe Tourist LeMC 
zingt: ‘Ik heb iets nodig om te kaderen, om 
alle bonheur en malchance te kunnen 
plaatsen’. Misschien is dat “iets” wel de 
goddelijke kracht in elk van ons, de kracht 
die ervoor zorgt dat we onze mede-KLJ’ers 
helpen en geen scherpe steken geven. Waar 
de hormonen in toom worden gehouden. 
Een ideale wereld waarin onze KLJ meer is 
dan onze thuis, want wees eerlijk, thuis 
hebben we ook al eens ruzie. 

Huisfilosoof 2.0: What the God?

Alec Lamberts
Redactieraad & lid werkgroep K 
Oost-Vlaanderen

✒❝ God is geen man met baard 
op een wolk die Adam en Eva boet-
seerde, sorry dat ik de creationisten 
moet teleurstellen.
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STRAK GEVORMD
Denk jij erover na om je (hoofd)animator-
attest te behalen? Heb je reeds een cursus 
gevolgd, maar heb je geen idee wat de 
volgende stap is? 

vorming

Stap 1: schrijf je in voor een 
(hoofd)animator cursus

Stap 2: Maak je KAVO-ID 
www.mijnkadervorming.be

 t Registreer je als deelnemer.
 t Vul hetzelfde privé e-mailadres 

in dat ook in Wall-e zit. Geen mail-
adres in Wall-e? Vraag je secretaris 
om dit aan te vullen.

 t Heb je reeds een attest? Geef 
dan je attestnummer in.

 t Wil je Hoofdanimator volgen, 
maar heb je geen animatorattest, 
hang dan een portfolio aan je in-
schrijving.

 t Je ontvangt je KAVO-ID via mail.

Stap 3: Volg je volledige  
cursus

Stap 4: Zoek een stage-
plaats (dit is wellicht je eigen af-
deling) en begin aan je 50 uren sta-
ge. Je afdeling moet wel 
geregistreerd zijn als stageplaats. 
Hoe?

 t Je secretaris of hoofdleiding  
registreert je afdeling via www.
mijnkadervorming.be. Dit kan via 
‘registreren als stageplaatsverant-
woordelijke’ en geef daarbij de info 
over de stageplaats mee.

 t Opgelet! Geef een algemeen 
e-mailadres op, via deze weg ge-

beurt de communicatie met de 
overheid.

 t KLJ-afdeling = erkend jeugd-
werk

 t Aanbod = Animator en Hoofda-
nimator

 t Geef je stageperiodes in.
 t Is dit gebeurd, dan kan je stage-

plaatsverantwoordelijke je koppe-
len aan je stageplaats.

 t Na je 50 uren stage kan de sta-
geplaatsverantwoordelijke je stage 
op geslaagd zetten.

Stap 5: Schrijf je in voor je 
reflectiemoment. Dit is een 
eind evaluatiemoment van 4 uur

Stap 6: Volg je reflectie-
moment. Vergeet je trajectboekje 
niet mee te nemen.

Stap 7: Je krijgt je attest via 
mail. Je kan dit te allen tijde ook 
raadplegen via je login op www.
mijnkadervorming.be. Je attest-
nummer vind je terug via Wall-e.

LL www.KLJ.be – Thema’s –  
Vorming

✒❝Het 
reflectiemoment 
gaf me na mijn 
trainingsdagen 
een extra boost  

in mijn groeiproces 
naar de perfecte  

leiding.  
Leerrijk en leuk!

Hanne Pergoot
KLJ Nazareth

✒❝ Als je als 
VKB’er al die nieu-

we talenten sa-
men ziet. Weet je 
dat het goed zit 

binnen KLJ!

Dorien Naudts
VKB Oost-Vlaanderen

http://www.mijnkadervorming.be
http://www.mijnkadervorming.be
http://www.mijnkadervorming.be
http://www.mijnkadervorming.be
http://www.mijnkadervorming.be
http://www.KLJ.be
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ledenwerving en ledenbinding

 t LEDENWERVINGSTIP
KLJ Oostmalle

 t LEDENBINDINGSTIP
KLJ Herenthout

Naast borden en 
affiches was 
sociale media een 
bondgenoot van 
KLJ Oostmalle 
tijdens deze actie! 
Check zeker de 
Facebookpagina 
van KLJ Oostmalle 
voor het resultaat.

De hele maand november draaiden alle activiteiten rond 
het ontmaskeren van de vlaggendief. Zo waren de leden een 
hele maand bezig met KLJ!

Help, waar zijn onze 
bananen?
Minions waren op wandel met hun bananen tot er 
plots een wilde aap al hun bananen kwam stelen! De 
droevige Minions willen hun bananen graag terug, 
maar hoe … 
De planning van KLJ Oostmalle om de bananen terug 
te vinden én tegelijkertijd leden te werven:
3 weken voor de startdag: affiches plakken & flyeren 
in Oostmalle; meespelen in KLJ-uniform met de 
volksspelen bij het lokale vormingscentrum; tijdens 
verschillende lokale initiatieven werden borden gezet 
en geflyerd in KLJ-uniform; bij de Oostmalse Gordel 
werden 350 ballonnen met helium gevuld en samen 
met flyers voor de startdag uitgedeeld.
1 week voor de startdag: flyers in al de brievenbus-
sen in Oostmalle; spelletjes spelen in Minion onesies 
en flyers uitdelen in de basisschool.
Startdag: op zoek naar bananen … in Minion onesies!

✒✒ Robbe Van Giel
KLJ Oostmalle

Speur je mee met KLJ
KLJ Herenthout breidde hun ledenwervingsactie 
‘Speur je mee met KLJ’ uit tot een heuse ledenbin-
dingsactie. Elke inwoner van Herenthout kreeg een 
affiche in de brievenbus met de vraag of de kinderen 
de dader van hun gestolen vlag mee kwamen ontmas-
keren. Elke week van november werd er in de gemeen-
te gespeurd naar de vlag. Een goed uitgevoerde op-
dracht leverde bewijsmateriaal op, zodat de leden 
verdachten konden schrappen. Bij de speurtocht werd 
o.a. de hulp van speelkameraadjes ingeschakeld tij-
dens de ‘vriendjespleinspelen’, vertrouwensspelen in 
het bos leidden tot een hechtere band en een stap 
dichter bij de ontmaskering van de dader. In het laat-
ste weekend van de maand werd tijdens een dorpsspel 
de dader ontmaskerd. Toen kon de zoektocht naar de 
vlag beginnen … 

✒✒ Jinte Vingerhoets
KLJ Herenthout

©
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duurzaamheid

Groen van KLJ
Steeds vaker hoor je de term “duurzaamheid” 
opduiken bij jeugdverenigingen. Maar wat houdt 
duurzaamheid nu juist in? Bij KLJ betekent 
duurzaamheid: ‘Het welzijn van de huidige 
generaties verzekeren zonder de levenskwaliteit van 
de toekomstige generaties te ondergraven’. 
Duurzame ontwikkeling focust zich voor KLJ op het 
welzijn van mensen, beschermen van het milieu, 
een gezonde economie en een samenleving waarin 
iedereen meewerkt aan duurzame ontwikkeling. 

Interview
Enkele vragen aan Eline Van Reeth, 
teamverantwoordelijke en specia-
list ter zake voor KLJ.

Dag Eline, we kennen het sorteer-
principe, maar afvalzakken zijn 
niet gratis. Waarom moeten we 
toch de moeite doen om op onze 
afdeling een zak voor restafval en 
een zak voor PMD te hangen?
Eline: ‘Als je het afval van alle 
jeugdkampen in België gedurende 
één zomervakantie zou optellen, 
doemen schrikbeelden op van heu-
se afvalbergen. Afval betekent ver-
lies van grondstoffen en energie. De 
verwerking en het transport van af-
val tasten het milieu in ernstige 
mate aan. Werk aan de winkel dus. 
Heel eenvoudig: probeer afval te 
voorkomen, zo spaar je ook de kost 
van afvalzakken uit, en het afval 
dat je toch overhoudt, tracht je mi-
lieuvriendelijk te beheren. Door 
goed te sorteren is het gemakkelij-
ker om afval te recycleren. In vele ➜
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duurzaamheid

✒❝ ‘Let op dat je enkel 
droog en onbehandeld hout 
gebruikt voor je kampvuur, 

zo verklein je de uitstoot van 
schadelijk gassen.’‘

Checklist voor een 
duurzaam kamp 
q We gebruiken enkel herbruikbare 

bekers om uit te drinken.
q We koken met lokale producten.
q We koken met seizoensproducten.
q We beperken etensresten en verwerken 

deze in de volgende maaltijd.
q We spelen niet met etenswaren.
q We werken met regenwater waar het 

kan.
q We geven onze leden vieruurtjes die 

niet individueel verpakt zijn.
q We werken met een vooropgesteld 

kampbudget.
q We maken enkel een milieuvriendelijk 

kampvuur.
q We praten met de leiding of in het 

bestuur over duurzaamheid.
q We beperken papierverspilling. 
q We nemen zonnepanelen mee op 

kamp.
q We gebruiken zoveel mogelijk de fiets.
q We sorteren ons afval zoals de 

gemeente het voorschrijft.
q We laten afval altijd achter in de 

vuilbak.
q We kopen degelijk materiaal aan dat 

lang gebruikt kan worden.
q We verdelen de taken goed bij de 

voorbereiding van het kamp.

✔
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gemeenten bestaat er trouwens 
meer dan alleen een restafval- en 
PMD-zak. Bij het begin van je kamp 
goed nakijken wat er van jullie ver-
wacht wordt is heel belangrijk.’

In het nieuws passeerde een item 
over hoe kamp- en haardvuren 
schadelijke deeltjes en broeikas-
gassen blijken vrij te zetten. Moe-
ten we nu ons kampvuur bannen? 
Wat kunnen we op kamp allemaal 
organiseren om een ecologisch en 
toch gezellig kamp te houden?
Eline: ‘Alle houtvuren verbruiken 
veel energie. Er gaat veel warmte 
verloren en er komen schadelijke 
gassen vrij. Toch is de impact van 
het verbranden van hout in kamp-
vuren vrij beperkt omdat zij vaak 
beperkt zijn in tijd en omvang. Pro-
beer dus niet een heel kamp lang gi-
gantische kampvuren te maken, dat 
is trouwens verboden. Let er daar-
naast op dat je enkel droog en onbe-
handeld hout gebruikt voor je 
kampvuur, zo verklein je de uit-
stoot van schadelijk gassen.’  

Mogen we behalve hout iets an-
ders op het vuur gooien? Ik dacht 
aan papier, snelbrandolie, ge-
bruikt frituurvet of smerige kledij 
na de over- en-doortocht.
Eline: ‘Hout en papier zonder inkt 
zijn welkom op het kampvuur, al de 
rest zal net meer schadelijke stoffen 
vrijgeven, wat niet gezond is voor 
jezelf en je leden. Frituurolie raad ik 
zeer sterk af, bij een uitslaande 
brand kan je dan enkel blussen met 
zand. Daarnaast bevat frituurolie 
na gebruik nog voldoende energie 
om te recycleren als biobrandstof of 
cosmetica. Het zou zonde zijn zo’n 

product te verspelen op een kamp-
vuur!’

Kunnen we nog extra dingen 
doen om met onze afdeling onze 
voetafdruk te verkleinen? 
Eline: ‘Jazeker! Er zijn enorm veel 
dingen die je als afdeling kunt on-
dernemen om je ecologische voetaf-
druk te verkleinen. Ik lijst er enkele 
voor je op:
• Ga op kamp creatief aan de slag 

met etensresten, maar probeer ze 
in de eerste plaats vooral te be-
perken.

• Maak een zonnedouche op kamp.
• Maak geen onnodige verplaatsin-

gen met de auto. Carpool, of beter 
nog, ga met de fiets, dat is duur-
zaam maar vooral superplezant!

• Kook op kamp met lokale sei-
zoensproducten (bekijk zeker 
Goeien Boef in je kampzending, 
een boekje over Bewust, Origi-
neel en Ecologisch Fretten).

• Neem op dagtocht een brooddoos 
en drinkbus mee in plaats van 
aluminiumfolie en plastic flesjes.

• Koop geen koeken die individueel 
verpakt zijn.
… 

Onze afdeling zet zich elk jaar in 
om mee zwerfvuil te ruimen. 
Mensen blijven maar vieze troep 
in de beekjes dumpen, wat kun-
nen we doen om onze leden mili-
eubewust te maken?
Eline: Zet je in voor het milieu in 
je gemeente, dit is niet enkel goed 
voor het bewustzijn van je leden, 
maar ook voor het imago van KLJ – 
en voor het milieu natuurlijk!
Ga creatief aan de slag met afval! 
Begeleiding nodig? Contacteer  

Globelink voor een workshop Art 
D’Eco en zorg voor een uniek stuk 
trashart in je lokaal.
Maar doe vooral waar jullie goed in 
zijn, speel een spel! Er zijn een hele-
boel spelen die draaien rond milieu 
en duurzaamheid. Zoek zeker eens 
de Spelcontainer van Fost Plus op of 
Buiten Benen, een spelenboek van 
de Aanstokerij met natuurlijkvrien-
delijke spelen.

Bosspelen zijn onmisbaar op 
kamp, maar je bent er niet alleen, 
het is ook de habitat van veel ver-
schillende dieren. Is spelen in een 
niet-speelbos strafbaar?
Eline: ‘In Vlaanderen geldt: vrij 
spelen kan in Vlaamse bossen en 
natuurreservaten alleen in de 
‘speelzones’. Elders moet je op de 
paadjes blijven. Via de speelzone-
kaart kan je uitzoeken of er bij jouw 
verblijfplaats een speelzone ligt. Is 
er geen speelzone in de buurt, dan 
vraag je best een toelating aan in 
een nabijgelegen bos. Vul daarvoor 
het online aanvraagformulier in, 
dat doe je best minimum 35 dagen 
voor je op weekend of op kamp ver-
trekt.
In Wallonië wordt er niet gewerkt 
met speelzones. Als je een stuk bos 
wilt gebruiken om in te spelen, 
hout te sprokkelen, … dan moet je 

➜

✒❝ Doe vooral  
waar jullie goed in zijn,  
speel een spel! Er zijn  

een heleboel spelen die 
draaien rond milieu en 

duurzaamheid.’

http://opkamp.abako.be/toelating-aanvragen-vlaanderen
http://opkamp.abako.be/toelating-aanvragen-vlaanderen
http://opkamp.abako.be/toelating-aanvragen-vlaanderen-formulier
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dat minimum 14 dagen op voor-
hand aanvragen bij de plaatselijke 
bosadministratie of het zogeheten 
Cantonnement waar het bos toe be-
hoort.
Als we ons zo hard inzetten voor 
onze aarde, verwacht ik wel iets 
terug. Welke prijzen zijn er alle-
maal te winnen voor milieuvrien-
delijke jeugdverenigingen?
Eline: ‘Sommige gemeenten geven 
extra subsidies aan jeugdverenigin-
gen die acties ondernemen om bij-
voorbeeld zwerfvuil op te ruimen, 
ecologisch op kamp te gaan, … Pols 
daarom zeker eens op jouw jeugd-
raad of gemeente met welke acties 
jullie recht hebben op extra subsi-
dies.’

Natuurlijk moeten we het niet enkel 
voor de prijzen doen. Onze aarde 
heeft een beperkte hoeveelheid aan 
grondstoffen. Als we die grondstof-
fen zolang mogelijk in menselijke 
handen houden (en niet in de lucht 
branden of in beken dumpen), dan 
zijn we op weg naar een ideale we-
reld. En in een ideale wereld heeft 
KLJ zeker en vast een plaats!

Dankjewel Eline!

✒✒ Alec Lambert,
Redactieraad

LL Meer info > www.opkamp.be

1 Zijn de stofdeeltjes 
die vrijkomen bij een 

haardvuur schadelijk?
Ja of neen

2 Wat doen we met 
gebruikt frituurolie? 

A op het kampvuur  
kappen 

B verzamelen en naar 
het containerpark 
brengen

C bijhouden voor het 
volgende kamp

3 Is een stof gevaarlijk 
als we ze ruiken? 

Ja of neen

4 Kunnen we met 
recycleren geld 

binnenhalen voor  
onze klj? 

Ja of neen

5 Waarom laat  
de overheid ons 

recycleren? 
A voor een goed gevoel 
B voor meer jobs bij de 

afvalverwerkings-
bedrijven 

C om afvalstromen te 
kennen en juist te kun-
nen ontmantelen

1. Ja, de verschillende stofdeeltjes  
zijn inderdaad schadelijk voor onze 
gezondheid en voor het milieu.  
Daarom raad men mensen aan zo 
weinig mogelijk hout op te stoken. 
Natuurlijk mag op een kamp een 
proper kampvuur niet ontbreken!
2. Antwoord B is het enige juiste.  
Frituurolie bevat na gebruik nog veel 
chemische energie, het zo zonde zijn 
om dat weg te branden op een kamp-
vuur. Bovendien is frituurolie moeilijk te 
blussen, zo kan je geen water gebrui-
ken als blusmiddel. Gebruikt frituurvet 
een jaar bijhouden is niet aangeraden, 
je kan beter het risico op ongevallen 
(voedselvergiftiging, brand …) inperken 
door elk jaar nieuw frituurolie te kopen.
3. Ja en neen. Als we een stof ruiken, is 
er blootstelling aan die bepaalde stof. 
Dat wil niet altijd zeggen dat er dan een 
gevaar is. Zo is waterstofsulfidegas 
geurloos op dodelijke concentraties, en 
ruiken we het gas met de bekende geur 
van rotte eieren bij minder schadelijke 
concentraties wel.
4. Ja, voor bepaalde producten krijg je 
geld op het containerpark.
5. Antwoord C. De recyclageprocessen 
zijn vrij duur. Men scheidt de afvalver-
werking om in latere processen de che-
mische reacties makkelijk te kunnen 
sturen. Dan kent men de verhoudingen 
van plasticafval met huishoudafval en 
kan men de reacties onder controle 
houden. Zo kan men ook de juiste filters 
gebruiken om op die manier zo weinig 
mogelijk schadelijke uitstoot 

5 vragen over  
duurzaam kamperen

http://www.opkamp.be
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Da moeten 
we even 
checken!

Hmm… 
cijfers.

KLJ-jaarverslag

KLJ-structuur

43
gewesten

5
regio’s met 54 vrijwilligers- 

beleidsmakers

5
regionale voorzitters zitten samen 

50 beleidsvergaderingen voor

58
stemgerechtigden op de 

Nationale Raad

KLJ-vrijwilligers 
en -beroepskrachten

10
pedagogisch medewerkers 

 ondersteunen de afdelingen, 
3 evenementmedewerkers organi-

seren vorming en  evenementen, 
1 communicatiemedewerker, 

1 kwaliteitscoördinator en 
1 voor zitter. Samen zijn ze goed 
voor 24.750 uur  beroepstijd voor 

alle Vlaamse KLJ’ers

312
bovenlokale vrijwilligers zetten zich 
in voor KLJ. Zij organiseren vorming  
en (sport)evenementen en onder-

steunen de afdelingen

2016 het 
KLJ-werkjaar 
in cijfers
2016 was een bewogen jaar: een nieuwe 
personeelsstructuur, een nieuwe beleids-
planning, nieuwe werkgroepen…
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KLJ-jaarverslag

KLJ-leden 
en -afdelingen

20.338
kinderen en jongeren zijn 

lid van KLJ

4807
kinderen en jongeren zijn voor 

het eerst lid van KLJ

260
KLJ-afdelingen in Vlaanderen

3693
bestuursleden zorgen 

voor  kwaliteitsvolle lokale 
KLJ-werkingen

50%
van de Vlaamse gemeenten 

hebben minstens één 
KLJ-afdeling

81
KLJ-afdelingen zijn expliciet 

een ‘KLJ voor iedereen’- 
afdeling

Vorming bij KLJ

426
bestuursleden volgen vorming 

op Trainingsdagen 

82
bestuursleden volgen vorming 
op de cursus Hoofdanimator

23
enthousiaste KLJ’ers volgen 

de cursus om instructeur te worden 

489
bestuursleden zijn aanwezig op het 

vormingsweekend Opkikker

8/10
geven de bestuursleden als rapport 

voor de vorming van KLJ

Sport en initiatieven 
bij KLJ

24
sportfeesten in Vlaanderen

132
sportende afdelingen

15
regionale initiatieven voor 

3500 deelnemers

KLJ en maatschappij

300
KLJ’ers genieten van een 

duurzame kampmaaltijd van de 
werkgroep KLJ Natuurlijk

10
KLJ’ers werken mee aan 

het project ‘WereldSpelers’ van 
Jeugdwerk zonder grenzen

64%
van de afdelingen  organiseert 

minstens één moment rond 
 zingeving

01.09.’16
KLJ richt een talentendatabank 

op voor alle KLJ’ers 
(hiergroeienhelden.be)

✒✒ Isabelle Myncke
Kwaliteitscoördinator KLJ
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Arnaud “In onze afdeling zijn kin-
deren sinds jaar en dag welkom vanaf 
6-jarige leeftijd. Dit zorgt ervoor dat 
onze kleine afdeling altijd al heel divers 
is geweest. Op die leeftijd is vrienden 
maken namelijk nog heel gemakkelijk 
waardoor de eerste stap richting KLJ 
kleiner is dan op 16 jaar.
Ervaringen worden op 6-jarige leeftijd 
ook heel anders beleefd dan op 16-jarige 
leeftijd. Hierdoor worden verhalen ach-
teraf op veel verschillende manieren 
verspreid. Zo zal een lid van 6 veel uit-
gebreider vertellen aan zijn vriendjes 
over dat ene ‘zotte‘ nachtspel dan een 
16-jarige. Deze jongste KLJ’ers zijn dan 
ook onbewust onze beste reclamema-
kers.
Vervolgens komt de diversiteit in leef-
tijd de ontwikkeling van ieder lid ten 
goede. Zo doet een jong lid veel kennis 
op door met een ouder lid samen te wer-
ken tijdens een activiteit. Aan de andere 
kant krijgen oudere leden veel verant-
woordelijkheid in onze jeugdbeweging. 
Dit zorgt ervoor dat ze volwassener in 
de leidingsgroep terechtkomen, wat be-
vorderlijk is voor onze werking. 
Het is dus heel duidelijk dat wij voor-
stander zijn van ledenwerving vanaf 6 
jaar, wanneer beginnen jullie eraan?”

Leeftijd: 23 jaar • Aantal jaar KLJ: 12 •  
Functie: hoofdleiding • Studies: inge-

nieur industrieel ontwerpen

Lander “Wij van KLJ Moorslede 
doen al 90 jaar aan ledenwerving vanaf 
16 jaar. KLJ is gestart vanuit de landbou-
wersjeugd. Dit heeft er dan ook voor ge-
zorgd dat boerenzonen en -dochters 
vanaf 16 jaar werden uitgenodigd om 
samen te komen. We hebben nooit de 
ambitie gehad om leden vanaf 6 jaar aan 
te werven. Dit komt vooral doordat er in 
Moorslede al voldoende jeugdbewegin-
gen zijn die leden werven vanaf 6 jaar. 
Er is geen enkele jeugdbeweging die le-
den vanaf 16 jaar aanwerft, voor ons is 
dat dus perfect! Ook een jeugdhuis had-
den we hier niet, dus was onze afdeling 
ideaal voor de plaatselijke jeugd van 
Moorslede om vrijdagavond of zondag-
namiddag met vrienden samen te ko-
men. Ook in ons gewest, Roeselare, wer-
ven ze enkel leden vanaf 16 jaar, wat 
leuk is om gewestactiviteiten te organi-
seren. Het huidige bestuur van onze af-
deling heeft geen enkele ambitie om de 
doelgroep van –16 aan te spreken. Voor 
ons is de situatie momenteel ideaal! Als 
we ook jongere leden zouden willen 
aantrekken, zou er extra leiding moeten 
worden ingezet, dat zie ik niet onmid-
dellijk gebeuren in Moorslede.”

Leeftijd: 18 jaar • Aantal jaar in KLJ: 3 • 
Functie in KLJ: secretaris, gewestver-

antwoordelijke • Studies: Bachelor in de 
agro- en biotechnologie

2 MENINGEN OVER

Werven vanaf 6 of vanaf 16 jaar?

De jongste KLJ’ers 
zijn onbewust 

onze beste recla-
memakers.

Arnaud D’hont
KLJ Maarke Kerkem

Er is geen enkele 
jeugdbeweging In 
Moorslede die le-
den vanaf 16 jaar 

aanwerft, voor ons 
is dat dus perfect!

Lander Pattyn 
KLJ Moorslede
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 t CIJFERWERK

KLJ-varia

 t SOCIAL MEDIA  t DRANK EN DRUGS

90 
jaar bestaat KLJ dit jaar al 
en dat vieren we op 20 au-
gustus op het Landjuweel! 

Ben jij er ook bij om de 
kaarsjes uit te blazen?

27
sportfeesten staan op de 
agenda voor deze zomer. 

Haal jullie vlaggen en wim-
pels maar boven, zet de 
muziek maar vollen bak, 

want het is tijd om de been-
tjes los te gooien en te be-

ginnen oefenen!

26 
verschillende ledenwer-

vings-, ledenbindings- en 
leidingbindingsacties 

staan in het boekje van de 
Gouden Knor 2016-2017. Een 
hoop inspiratie dus voor je 
eigen afdeling! De bundel 
vind je terug op onze site.

115 
volwassen begeleiders 

staan onze afdelingen bij 
met raad en daad. Be-

dankt!

KLJ is  
Insta-tastisch

Komt dat zien, komt 
dat zien! KLJ is 
sinds korte tijd niet 
enkel meer terug te 
vinden op Face-

book, we hebben ons sociale me-
dia gamma uitgebreid met een ei-
gen Instagrampagina. Dit platform 
biedt ons de kans om naast leuke 
foto’s ook live verhalen te posten 
vanop KLJ-evenementen over heel 
Vlaanderen. Zo kon je al zien hoe 
het eraan toe gaat op sportoefen-
dagen en op regionale ledeninitia-
tieven. Heb je met je afdeling ook 
Instagram? Volg KLJ en wie weet 
wordt één van jouw foto’s door ons 
gerepost.

LL www.instagram.com/klj_vzw

VerZOT op 
kamp!
De langverwachte kampzomer 
komt eraan! Een periode waar 
een heleboel KLJ’ers enorm naar 
uitkijken. Op kamp hangt een 
zalige, unieke sfeer, waar 
dikwijls andere regels bij horen 
dan doorheen het jaar. Het is dus 
belangrijk om op voorhand eens 
na te denken over duidelijke 
afspraken omtrent alcohol- en 
druggebruik en hoe deze op 
kamp aan te brengen. Niet altijd 
evident! Een superhandig spel 
om deze afspraken op kamp 
bespreekbaar te maken is de 
Drugbattle door ‘Zot op kamp’. 
Bespreek de regels en hou dit spel 
op kamp zeker bij de hand!

LL www.drugsinbeweging.be > op 
kamp > Speel Drugbattle

http://www.drugsinbeweging.be







