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Groeien hier helden?
We schrijven eind oktober. De politie is vandaag ge-
start met de ontruiming van de ‘Jungle’ van Calais. 
Vorig jaar trok m’n zus Ine er heen om te helpen.
Wat ze er aantrof? Een volgepropte omheining met 
mensen die dromen van een betere toekomst maar 
strandden in de hel op aarde. Dagelijks worden ze 
 gevoederd als dieren in een stal. Onderdak en kleding 
zijn schaars. De politie neemt alle rechterschoenen
in beslag om lopen te bemoeilijken. Mishandeling en 
misbruik zijn schering en inslag. De parallel met de 
concentratiekampen is snel te trekken. Zeventig
jaar geleden ‘wist niemand wat er gebeurd was’. 
Vandaag weten we het wel, en ik ben blij dat er men-
sen opstaan om te vechten voor de rechten van die 
mensen, blij dat er eindelijk een einde komt aan de 
‘Jungle’, dat we kunnen werken aan de integratie van 
mensen in nood. Ik hoop dat we duidelijk kunnen 
maken dat hun onthaal niet is waar we met onze 
 Europese waarden voor staan. Willen we radicalise-
ring vermijden, dan moeten we hen als mensen 
 behandelen, niet als beesten in een kooi. Daarom 
neem ik mijn petje af voor elke held die 
een steentje bijdraagt bij het oplossen 
van de asielcrisis. Respect dat je 
 ingaat tegen populisme en gaat 
voor je principes. 

Isaak

 t VOORZITTER KLJ NATIONAAL
isaak.dieleman@klj.be

Tonnen 
respect
man!
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 t CIJFERWERK

het stof van de wereld

 t PERSLEK Iedereen zorgt voor 
 iedereen. Dat wil Studio Brussel bin-
nen enkele weken opnieuw bewijzen 
tijdens De Warmste Week. Van 18 
tot 24 december warmt Vlaanderen 
weer op tijdens Music for Life, dat 
dit jaar voor de elfde keer georgani-
seerd wordt. Net als de voorbije jaren 
kan je kiezen welk goed doel je wilt 
steunen. Je kan een keuze maken uit 
de meer dan duizend goede doelen. 
Bekijk de goede doelen op de website 
warmsteweek.be en kies welk doel 
jouw steun krijgt. Je kan de grote 
vzw’s steunen, maar ook de kleinere 
lokale organisaties bij jou in de 

buurt. Hoe leuk zou het trouwens 
zijn, mocht je met jouw afdeling één 
of meerdere goede doelen uitkiezen, 
een actie organiseren en een duit in 
het zakje doen voor een organisatie 
die zo veel sterker wordt van jullie 
bijdrage. Koeken bakken, auto’s 
wassen of karaoke for life. Je kan het 
zo gek niet bedenken. Alles voor het 
goede doel. Registreer je actie nu, 
ga aan de slag en toon het hart van 
jouw KLJ om zo de wereld een beetje 
mooier te maken. 

✒✒ Glenn De Schrijver
Redactieraad

De Warmste Week 

0,35
miljoen euro geven mensen 

uit aan sinterklaascadeautjes. 
Per kind wordt er gemiddeld 

zo’n 70 euro aan cadeaus 
voorzien. Straf! 

240
kraampjes staan er dit jaar 
op de Brusselse kerstmarkt. 
De markt heeft naast al die 
kraampjes met lekker eten, 

drinken en leuke kerstacces-
soires ook een eigen reuzen-

rad en schaatspiste. 

12
uur voor ons vieren ze in 

Nieuw-Zeeland Nieuwjaar. Zij 
stappen dus heel wat vroeger 

het nieuwe jaar in dan wij. 
Laat de champagne maar 

knallen!

27
dagen na ons vieren de 

 Chinezen de jaarwissel. Dit is 
elk jaar anders. Zo vieren de 
Chinezen deze keer 11 dagen 

vroeger dan vorig jaar. 
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het stof van de wereld

 t MIJN GEDACHT
Ellen Vandebroeck (20)
KLJ Hagelstein

 t KLJ ZONDER GRENZEN

Wanneer mag 
je liegen? 
Ik ben écht geen voorstander van leugens, 
maar na wat denkwerk ben ik op twee 
situaties gekomen waar een leugentje 
wel kan. De eerste is er eentje die élk 
single meisje wel kent: tijdens het uit-
gaan waagt een niet-zo-nuchtere jonge-
man zijn kans. Dit gebeurt meestal 
door elke vorm van persoonlijke ruimte 
achterwege te laten én de meest vrese-
lijke openingszinnen boven te halen. 
Bijvoorbeeld: ‘Ja, ik heb mijn zwem-
brevet. Nee, ik kom je niet redden als je 
in mijn ogen verdrinkt.’ Ik vind het wel 
oké om dan even een lief te verzinnen 
om ongestoord verder van de nacht te 
kunnen genieten. Mijn tweede reden 
om te liegen is wat serieuzer: volgens 
mij is een leugentje oké om iemands 
 gevoelens te sparen. Je moet hier wel 
niet te ver in gaan, maar het is écht niet 
 nodig om iemands zelfvertrouwen vol-
ledig te breken met de harde waarheid.

Van 7 tot 18 oktober telde India 
één Vlaamse bewoner meer, want 
toen ging daar de General Assem-
bly van Mijarc World door met 
Laura Lenaerts (KLJ Eigenbilzen) 
als KLJ-vertegenwoordiger. 
 Laura: ‘Samen proberen we de 
 zeventien sustainable develop-
ment goals (SDG) te halen, waar-
van gender equality, armoede en 
honger bestrijden er enkele zijn. 
Ik vind het een eer dat ik mijn 
steentje als KLJ’er mag bijdragen. 
Hoe zalig zou het zijn als we al 
deze doelstellingen samen zouden 
kunnen bereiken?! Naast ver-
gaderen, was er ook wat tijd om 
India te bezoeken. Limburger, 
wereldburger, toch?’

✒✒ Karel Billiet
Stafmedewerker KLJ

Ellen

✒❝Hebbe ‘k 
ik hier ergens 

een vergadering 
gemist?!?

Jay Vleugels 
Callboys

✒❝Gewoon 
doen, dat is 

 belangrijk in het 
leven. En gráág 

doen.

Adriaan 
Van den Hoof 
Acteur, komiek en 

presentator

Limburger, 
wereldburger

Op de General Assembly van Mijarc 
World in India vertegenwoordigde 
 Laura Lenaerts (tweede van links) KLJ.
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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 Jaarthema 2017-2018 
en 2018-2019

Op de Nationale Raad (van 25 tot en met 
27 november) kiezen we de jaarthema’s 
voor de komende twee werkjaren. Het 
Nationaal Bestuur stelde, op basis van 
input uit de regionale besturen, een 
shortlist samen van zes thema’s waaruit 
we de jaarthema’s zullen kiezen. Wil je 
mee wegen op de keuze van de Nationale 
Raad? Spreek dan als de bliksem je 
 regionaal bestuurslid of je vrijgestelde 
aan, vraag meer duiding bij de thema’s 
en zorg dat we de stem van jouw afde-
ling horen!

2 Agenda Nationale Raad
De komende Nationale Raad is een 

scharniermoment voor KLJ. We nemen 
een beslissing over een nieuwe struc-
tuur voor onze beweging, waarbij we 
 afdelingsbegeleiding nog meer centraal 
plaatsen en waar de gewestwerking 
meer op maat van de afdelingen is. 
Daarnaast beslissen we ook of we starten 
met een vernieuwd vrijwilligersbeleid. 
Tot slot hakken we de knoop door over 
de nieuwe beleidsnota, met daarin de 
doelstellingen die wij vooropstellen voor 
KLJ op middellange termijn. Al deze 
agendapunten vragen natuurlijk een 
onderbouwde opinie van onze regionale 
bestuursleden. Zorg er dus voor dat de 
regionaal bestuurder van jouw gewest 
jullie mening kent.

3 Nieuwe personeelsstructuur
Alsof we nog niet genoeg verande-

ren in KLJ, staan we ook nog eens aan de 
vooravond van een nieuwe personeels-
structuur. Vanaf januari staan er niet 
langer twee vrijgestelden per regio in 
voor afdelingsbegeleiding, werkgroepen, 
initiatieven, gewesten en coaching. 
Ook organiseren we de vijf stafmede-
werkers, die inhoudelijk thema’s opvol-
gen, anders. Vanaf januari werken we 
met een team van tien pedagogische 
medewerkers dat instaat voor de bege-
leiding van afdelingen en het opvolgen 
van inhoudelijke thema’s: vijf mede-
werkers voor Oost- en West-Vlaanderen 
en vijf medewerkers voor Antwerpen, 
Limburg en Vlaams-Brabant. Daarnaast 
zal een team van drie evenementen-
medewerkers in heel Vlaanderen instaan 
voor de organisatie van initiatieven, 
sportwerking en vorming, naast een 
communicatiebeleidsmedewerker, 
kwaliteitscoördinator en voorzitter. Als 
afdeling behoud je een vaste contact-
persoon voor al je vragen, maar zal je 
meer verschillende beroepskrachten 
 tegenkomen in KLJ-land. Heb je vragen 
over deze hervorming? Merk je dat er 
iets misloopt of kan je je ei niet kwijt? 
Stuur dan gerust een mailtje naar 
isaak.dieleman@klj.be. We vinden het 
belangrijk om jullie feedback te horen, 
zodat we onze werking kunnen bijsturen 
waar nodig.

IN NOVEMBER 
NEEMT DE 

NATIONALE 
RAAD BELANG-

RIJKE BESLIS-
SINGEN VOOR 
DE TOEKOMST 

VAN KLJ
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K-moment

Iedereen van ons heeft zoveel onvergete-
lijke KLJ-herinneringen. Zou het niet 
mooi zijn om die eens op een originele 
manier met elkaar te delen?

Methodiek
Ga in een kring staan of zitten. In het 
 midden zet je een grote kruik met water. 
Om de beurt komt er een KLJ’er naar het 
midden om zijn/haar tofste KLJ-herinnering 
te vertellen aan de kruik. Als alle herinne-
ringen ‘in de kruik’ zitten, worden er glazen 
uitgedeeld en krijgt iedereen een beetje 
water uit de kruik. Voel je ook al die positi-
viteit naar binnen sijpelen? Proost!

LL Uit ‘K-ookboek’: www.klj.be
 > thema’s > KLJ-thema’s > de K in KLJ
> K-momenten.

De kruik
vol goede
herinne-
 ringen

Illustratie Eva Mundorff

Ga in een kring staan of zitten. In het 
 midden zet je een grote kruik met water. 
Om de beurt komt er een KLJ’er naar het 
midden om zijn/haar tofste KLJ-herinnering 
te vertellen aan de kruik. Als alle herinne-
ringen ‘in de kruik’ zitten, worden er glazen 
uitgedeeld en krijgt iedereen een beetje 
water uit de kruik. Voel je ook al die positi-

K-moment

Iedereen van ons heeft zoveel onvergete-

De kruik
vol goede
herinne-
vol goede
herinne-
vol goede
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KLJ voor iedereen

Niet alle kinderen of jongeren voelen zich steeds 
welkom. Soms voelen ze zich niet aanvaard om 
wie ze zijn of houdt hun beperking deuren  ge- 
sloten. Voor KLJ is het belangrijk dat iedereen zich 
welkom voelt in onze beweging en kan ge nieten 
van de unieke KLJ-ambiance. Daarom lanceerde 
KLJ het concept ‘KLJ voor iedereen’.

Er was eens… 
Elk jaar kiest de Nationale 
Raad van KLJ een maatschap-
pelijk standpunt. Dat is een 
thema waarvoor KLJ zich een 
jaar lang wil inzetten, met het 
idee dat ook naar de buiten-
wereld te brengen. Denk aan 
‘Luister naar je oren’ en de 
‘Lokalenbeurs Casa KLJ’. Zo 
vonden we in 2009 dat het tijd 
was om wat meer aandacht 
te schenken aan armoede in 
het jeugdwerk en ontstond 
‘KLJ voor iedereen’. 

Wegens succes verlengd 
Heel wat KLJ-afdelingen 
 tekenden het engagement 
om zich in te zetten in de strijd 
tegen armoede. Door al dat 
enthousiasme besloot KLJ er 
enkele jaren mee door te gaan. 
In 2013 besloten we zelfs de 
kansengroepen uit te breiden 
tot negen groepen: kinderen/
jongeren met een visuele be-
perking, holebi’s, (kans)arme 
kinderen/jongeren, kinderen/
jongeren met ADHD, kinderen/ 
jongeren met een auditieve 
beperking, kinderen/jongeren 
met autisme, kinderen/jonge-
ren van buitenlandse afkomst, 
kinderen/jongeren met een 
mentale beperking en kinde-
ren/jongeren met een fysieke 
beperking. Ondertussen gin-
gen al 83 afdelingen dit enga- 
gement aan. Maar ‘KLJ voor 
iedereen’ staat niet stil: de 
werkgroep werkt aan een 
‘KLJ voor iedereen’-versie 3.0. 
To be continued dus!

KLJ VOOR IEDEREEN
Dit is onze ‘KLJ voor iedereen’-boom. Hij toont dat onze

KLJ-afdeling zich wil inzetten voor de onderstaande
kansengroepen. Stap voor stap laten we onze boom

groeien en openbloeien. 

Kinderen/jongeren met
een visuele beperking

Holebi’s (Kans)arme
kinderen/jongeren

Kinderen/jongeren
met ADHD

Kinderen/jongeren met
een auditieve beperking

Kinderen/jongeren
met autisme

Kinderen/jongeren van
buitenlandse afkomst

Kinderen/jongeren met
een mentale beperking

Kinderen/jongeren met
een fysieke beperking

11001_KLJ_iedereen_bord_WIT.indd   1 18/06/14   15:48
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KLJ voor iedereen

1 We geven ieder werkjaar aan 
dat we ons op de één of andere 

manier willen verdiepen in één of 
meerdere kansengroepen. 
Sarah: ‘We proberen ons elk jaar te 
houden aan een paar punten van het 
contract, zodat we daar goed aan 
kunnen werken. Het heeft geen zin 
om maar half werk te leveren.’ 

2 We maken kenbaar dat onze 
afdeling openstaat voor alle 

kinderen en jongeren van ons dorp.
Sarah: ‘Dit hoeft niet veel werk te 
vragen: laat een post achter op Face-
book of neem het op als een puntje 
tijdens een infoavond of bij huis-
bezoeken. Of hang jullie “KLJ voor 
iedereen”-bord aan jullie lokaal.’

3 We doen activiteiten om de 
 kinderen en jongeren van onze 

afdeling te stimuleren om positief en 
verdraagzaam te zijn ten opzichte 
van alle kansengroepen.
Sarah: ‘Wij doen jaarlijks een paar 
activiteiten in het thema van “KLJ 
voor iedereen”. Laatst hebben we 
in de week van de Paralympische 
 Spelen een activiteit gedaan waar 
het draaide rond verdraagzaamheid 
en het begrijpen van mensen met 
een beperking. Nadien werd een 
 nabespreking gehouden met de 
 leden zodat wij onze activiteit de 
volgende jaren kunnen verbeteren, 

maar ook om te zien of ze er iets van 
hebben opgestoken.’ 

4 We zorgen ervoor dat elk lid aan 
elke activiteit kan deelnemen.

Sarah: ‘Elk lid kan dus deelnemen 
aan onze activiteiten. Als we merken 
dat ouders het moeilijk hebben met 
de betalingen, dan bieden we een 
spreidingsplan aan.’

5 We werven onze leden in alle 
wijken en buurten van ons dorp, 

en op zoveel mogelijk manieren: 
folders, huisbezoeken, het buurt-
huis, de parochie, de scholen…
Sarah: ‘Natuurlijk werven wij in 
alle wijken en buurten, niet moeilijk 
met zo’n smurfendorpje als het onze. 
We doen dit vooral door naar de 
scholen te gaan en aantrekkelijke 
affiches te gebruiken.’ 

6 We duiden één of meerdere 
vertrouwensfiguren aan in onze 

leidings- of bestuursploeg die op 
regelmatige basis contact hebben 
met de ouders.
Sarah: ‘In elke leeftijdsgroep wordt 
een vertrouwensfiguur aangeduid. 
De leden kunnen altijd met hun 
problemen bij die persoon terecht. 
Ik merk wel dat ze iedereen in ver-
trouwen durven nemen. Het feit dat 
we maar een kleine afdeling zijn, 
speelt daar zeker in mee.’ 

✒❝ Elk lid kan 
deelnemen aan 
onze activiteiten. 

Als we merken dat 
ouders het moeilijk 

hebben met de 
betalingen, dan 

bieden we hen een 
spreidingsplan 

aan.

✒❝ In elke 
leeftijdsgroep 

wordt een vertrou-
wensfiguur aan-
geduid. De leden 
kunnen altijd met 
hun problemen 
bij die persoon 

 terecht.

Sarah 
De Coensel

Hoofdleiding
KLJ Oostham

➜

Wie beslist een ‘KLJ voor iedereen’ te worden, tekent 
een engagement. Sarah De Coensel van KLJ Oost-
ham laat je zien dat dit engagement geen massa’s 
aanpassingen vraagt. Als ‘KLJ voor iedereen’ gaan 
ze akkoord met de volgende negen punten.
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KLJ voor iedereen

7 We bekijken jaarlijks hoeveel 
een werkjaar onze leden kost. 

Hierbij proberen we de kostprijs zo 
laag mogelijk te houden. 
Sarah: ‘Dit jaar zijn we van start 
gegaan met een nieuw project. We 
werken hiervoor samen met het 
OCMW, zodat kinderen uit kans-
arme gezinnen ook naar de jeugd-
beweging kunnen gaan. Ons lidgeld 
ligt daarom lager dan die van de 
 andere jeugdbewegingen in het 
dorp. Wij proberen onze betalende 
activiteiten te spreiden doorheen 
het werkjaar, omdat we niemand
fi nancieel willen belasten. Het is 
niet verplicht om een uniform te 
hebben. We vragen enkel om een 
KLJ-sjaaltje te kopen.’ 

8 We doen inspanningen om ons 
lokaal toegankelijk te maken. 

Sarah: ‘Ons lokaal ligt in een kelder. 
Helaas kunnen we daar geen lift 
bouwen. Maar moest er nu een lid 
zijn dat in een rolstoel zit, dan is 
hij/zij nog steeds welkom en zouden 
we hem/haar van de trap dragen.’

9 We zetten bewust in op huis-
bezoeken als communicatie-

middel met de ouders.
Sarah: ‘We maken vaak gebruik 
van oudercafés en gaan ook graag 
op huisbezoek, omdat wij vinden 
dat mondelinge communicatie nog 
steeds de beste communicatie is. 
Dit is vooral zo aan het begin van 
het werkjaar, maar ook om ouders te 
informeren over het kamp. Ouders 
weten bij wie ze terechtkunnen en 
we staan ook steeds buiten voor
en na een activiteit.’

✒✒ Laura Lenaerts
Redactieraad

➜

♥✒KLJ Merchtem en KLJ Vlimmeren werkten een echt
‘KLJ voor iedereen’-spel uit. ♥✒KLJ West-Vlaanderen en KLJ 
Waarschoot deden een dopjesinzameling ten voordele van 
Vrienden der  Blinden, zodat ze middelen hebben om honden 
te trainen tot  blindengeleidehonden. Supermerci aan alle 
 afdelingen die hieraan deelnamen! ♥✒KLJ Hamme-Center 
speelde een spel rond visuele beperkingen met de ‘KLJ voor 
 iedereen’-koffer. ♥✒KLJ Minderhout volgde via de jeugdraad 
een vorming rond  autisme en (kans)armoede. Ze hebben ook 
een samenwerking met een plaatselijk woonhuis voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Ze passen hun activiteiten 
ook zoveel mogelijk aan  zodat iedereen zich 100% kan amu-
seren. ♥✒KLJ Nieuwkerken-Waas volgde een vorming rond 
(kans)armoede en mensen van buitenlandse afkomst via
de organisatie Groep Intro. Ze deden ook via vzw Oranje een 
 vorming over autisme. ♥✒KLJ Eigenbilzen deed een mooie 
 samenwerking met het asielcentrum. ♥✒KLJ Oostmalle werkt 
zoveel mogelijk fi nanciële drempels weg om lid te worden
van KLJ. ♥✒KLJ Balen heeft een tweedehandssysteem voor het 
KLJ-uniform. ♥✒Iedereen die deelnam aan het project ‘Wereld-
spelers’ in het asielcentrum van Dendermonde. ♥✒De leden 
van de werkgroep Diversiteit en de VKB’ers die mee aan het 
bouwen zijn aan een ‘KLJ voor iedereen’-spel en onze KLJ- 
coaches tegen pesten. ♥✒Alle afdelingen en KLJ’ers die kleine 
en grote dingen doen zodat iedereen zich welkom voelt. Want 
kleine dingen kunnen een enorm verschil maken in het leven 
van een kind of jongere. ♥✒Alle bestuur en leiding voor al jullie 
enthousiasme dat zoveel  KLJ’ers de tijd van hun leven geeft.

LL Heb je ook iets gedaan rond ‘KLJ voor iedereen’? Laat het ons 
weten via je vrijgestelde of kljvooriedereen@klj.be. Zo verdien je 
stickers om op je ‘KLJ voor iedereen’-boom te kleven. Je kan ook 
steeds een vorming aanvragen of vragen stellen.

Een dikke pluim voor
iedereen die werkt rond
'KLJ voor iedereen' !
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KLJ voor iedereen

‘Hoe ze bij KLJ Oostham 
 omgaan met mijn zoon is 

heel ge-wel-dig!’ zegt Latoya 
Solyomvari, mama van Iben 
 Dillen (9). ‘Iben heeft autisme. 
Voetballen of een andere  hobby 
is geen optie, het zorgde altijd 
voor problemen. Maar bij KLJ 
heeft hij zijn plekje gevonden. 
Bovendien word ik als ouder 

heel erg op mijn gemak gesteld. 
De leiding maakt vaak tijd om 
te praten en komen zelfs op 
huisbezoek. Ik vind het dan ook 
een geweldig iets, die “KLJ voor 
iedereen”, hoewel ik eerlijk-
heidshalve moet zeggen dat ik 
het nog niet kende. Alsnog vind 
ik het top! You guys make the 
difference!’

GETUIGENIS

‘You guys make 
the difference!’ 

Latoya 
Solyomvari
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Alle antwoorden op 
je vragen over lokalen, 
wetgeving, fuiven, 
administratie, kamp, 
verzekeringen …

VRAAG
HET
AAN
HET
BREIN

actuele vragen

1.
Brandveiligheid

Vraag Hoe maken we ons KLJ- 
lokaal brandveilig? 

 t Gemeentelijk reglement
De regels rond brandveiligheid voor 
de meeste KLJ-lokalen worden vast-
gelegd door de gemeenteraad. Voor 
jeugdverblijfscentra legt het Vlaams 
Parlement de regels vast. De burge-
meester en dus de plaatselijke brand-
weer moet controleren of de regels 
in de gemeente worden nageleefd. 
Elke gemeente kan een eigen regle-
ment opstellen. Er zijn dus wel wat 
regionale verschillen wat betreft 
de minimumvoorwaarden waaraan 
een KLJ-lokaal moet voldoen. Je kan 
dus best informeren bij de lokale 
brandweer of de burgemeester.

 t Onderdelen reglement
Toch zijn er enkele punten die 
bijna altijd opgenomen zijn in het 
reglement:
• Je moet de elektrische installatie 

regelmatig laten controleren 
door een erkend controleur.

• Je moet enkele pictogrammen 
ophangen (bijvoorbeeld: nood-
uitgang, vluchtwegen…).

• Er moet minstens één brandblus-
ser in elk lokaal aanwezig zijn en 

deze moet jaarlijks gecontroleerd 
worden.

• Het KLJ-lokaal moet gemakkelijk 
bereikbaar zijn voor brandweer-
wagens.

• Iedereen moet weten waar de gas-
kraan of de stookoliekraan staat en 
hoe deze moet afgesloten worden.

• In elk lokaal moet een rookdetec-
tor hangen.

• Er moeten voldoende vluchtwegen 
en nooduitgangen, met de nodige 
noodverlichting, zijn.

 t Logboek brandveiligheid
Goed onderhoud is een voorwaarde 
om lokalen brandveilig te houden. 
Soms zijn keuringen of regelmatig 
onderhoud zelfs verplicht. Heel wat 
zaken kan je zelf doen. Sommige 
 zaken moet een vakman doen. Om 
dit systematisch aan te pakken en 
garantie te hebben voor een goed 
onderhoud, is er het logboek brand-
veiligheid. Met dit logboek hou je 
alle uitgevoerde controles, keurin-
gen en onderhoudsbeurten nauw-
keurig bij. Een lokalen- of (brand-)
veiligheidsverantwoordelijke houdt 
dit logboek up-to-date. Met het log-
boek kan je bijhouden wanneer je 
zelf een controleronde moet doen, 
en wat je dan allemaal moet contro-
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Mail al je vragen naar 
ikvraaghetaan@klj.be. Onze 
 administratieve duizendpoot, 
Isabelle Myncke, zorgt voor 
de antwoorden.

actuele vragen

leren. Daarnaast hou je in dit log-
boek ook bij welke keuringen er 
wanneer moeten gebeuren door vak-
mensen. Op die manier wordt het 
ontstaan van brand zoveel mogelijk 
voorkomen, is evacuatie mogelijk 
als het toch zou branden en werkt 
het brandveiligheidsmateriaal als 
het er écht op aankomt.

LL Meer info en een voorbeeld 
van een brandlogboek: www.jeugd-
lokalen.be > brandveiligheid.

2.
Fuiven

Vraag Welke verzekeringen moet 
onze afdeling afsluiten wanneer 
we een fuif organiseren? 

 t Neem voorzorgsmaatregelen
Bij de organisatie van een fuif komt 
heel wat kijken. Dat wil zeggen dat 
er ook het een en ander kan mis-
lopen. Gelukkig bieden de juiste 
verzekeringen dekking tegen heel 
wat risico’s. Als organisator kan je 
een aantal verzekeringen afsluiten 
voor het geval dat er op je fuif schade 
veroorzaakt wordt aan personen of 
goederen. Let op: hoe goed je ook 
verzekerd bent, je moet altijd goede 
voorzorgsmaatregelen nemen, zodat 
de kans op schade en ongevallen 
zo klein mogelijk is. Een aantal ver-
zekeringen zijn wettelijk verplicht. 
Hou er ook rekening mee dat de 
zaaluitbater bepaalde verplichtingen 
heeft én als KLJ ben je voor een aan-
tal zaken al verzekerd via de KLJ- 
verzekering.

 t Sluit de juiste verzekeringen af
Ga voor elk van onderstaande ver-
zekeringen na of ze voor jullie nodig 
zijn en op welke manier je ze best 
afsluit. Maak een afspraak met de 
verzekeringsagent in je dorp om de 
juiste verzekeringen af te sluiten 
en om geen dubbele verzekering te 
moeten betalen. Geraak je er niet 
uit? Neem dan contact op met je 
vrijgestelden! Enkele verzekeringen 
op een rijtje: burgerlijke aansprake-
lijkheid (via KLJ), verzekering voor 
de tent en/of schade aan tenten, 
brandverzekering, verzekering voor 
objectieve aansprakelijkheid, ver-
zekering voor contractuele aan-
sprakelijkheid, een ongevallenver-
zekering (ook via KLJ voor leden 
en helpers) en een verzekering voor 
alle risico’s.

LL www.fuifpunt.be > 
verzekeringen

✒❝ De regels 
rond brandveilig-

heid voor de 
meeste KLJ-lokalen 

worden vastge-
legd door de 

 gemeenteraad.

✒❝ Als orga-
nisator kan je een 
aantal verzekerin-
gen afsluiten voor 
het geval dat er op 
je fuif schade ver-

oorzaakt wordt 
aan personen of 

goederen.
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Dag van de Jeugdbeweging kijkt naar het vogeltje

Dag van de Jeugdbeweging wordt georganiseerd door 8 jeugdbewegingen: Chirojeugd Vlaanderen • IJD • JNM • KLJ • Jeugd Rode Kruis • FOS Open Scouting • KSA • Scouts & Gidsen Vlaanderen
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Dag van de Jeugdbeweging kijkt naar het vogeltje

Zoals je kan zien op de foto was 
het ook in Leuven een groot feest. 
Honderden kinderen en jongeren 
van verschillende jeugdbewegingen 
verzamelden lekker vroeg op de 
Grote Markt van Leuven, waar ze 
een superontbijtje kregen. Ideaal 
om daarna door te gaan naar de les 
– of toch niet… Het is leuk dat op 
deze dag KLJ, samen met de andere 
jeugdbewegingen, eens een dagje in 
de spotlights mag staan. Want, deel 
uitmaken van een jeugdbeweging 
is gewoon fantastisch! Op zo’n dag 
voel je je heel sterk met elkaar ver-
bonden, maar zie je ook dat alle 
jeugdbewegingen toch verschillen, 
en dus allemaal uniek zijn. Maar, 
misschien nog belangrijker, eigen-
lijk zijn we heel  gelijkend en hebben 
we allemaal hetzelfde doel: kinderen 
en jongeren een leuke tijd bezorgen! 
De tijd van hun leven. En dat ge-
meenschappelijk doel zorgt voor 
verbroedering!

✒❝Op 21 oktober 
was het weer zover. We 
vierden dé feestdag van 
ons allemaal: Dag van de 
Jeugdbeweging. En het 
was uiteraard weer een 
geslaagde editie!

Silke Cools 
Stafmedewerker KLJ

Dag van de Jeugdbeweging wordt georganiseerd door 8 jeugdbewegingen: Chirojeugd Vlaanderen • IJD • JNM • KLJ • Jeugd Rode Kruis • FOS Open Scouting • KSA • Scouts & Gidsen Vlaanderen
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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

Een kaartje voor elke gelegenheid
Webshop Naast ons prachtig kerstkaartje hebben we ook nog heel wat 
 andere mooie kaartjes in onze webshop. Wens iemand beterschap, bedank 
iemand voor al zijn inzet en enthousiasme, wens iemand een geweldige 
 verjaardag, feliciteer iemand met zijn huwelijk of de geboorte van zijn 
baby… Bekijk al onze kaartjes op www.klj.be. Bestellen maar!

Last van koude tenen?
Webshop De winter komt eraan mannekes! 
Tijd voor lekker warme KLJ-sokken. Heb je 
niet  alleen koud aan je tenen maar ook aan 
je onderbenen? Geen enkel probleem: trek 
je kousen dan lekker hoog. We wensen je 
heel warme winterdagen! 
9,50 euro/paar

Stuur eens een kerstkaartje
Webshop Geef een verdwaald schaap een 
warme kerst en een leuk kerstkaartje. Verras 
je KLJ-vrienden, ouders, bakker, brouwer… 
met een mooie KLJ-kerstwens. De leukste 
manier om het jaar in te zetten!
8 euro/20 stuks

Geef een verdwaald schaap
een warme kerst.

Prettige feestdagen!

❄

❄
❄

❄

❄

❄

❄

❄

❄

❄

❄❄

❄

❄

❄

❄

❄

❄

❄
❄

❄ ❄

❄

❄

❄

❄❄

❄

❄

✸

Profi ciat met jullie huwelijk!Profi ciat met de geboorte van jullie kleine spruit!
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de huisfi losoof

Een dikke drie jaar, zo lang is het intussen 
geleden dat ik afscheid nam van mijn eigen 
afdeling. Nu ja, afscheid. Ik zie dat het er 
in mijn afdeling na die drie jaar nog steeds 
goed aan toegaat. De nieuwe generatie 
 leiding tracht nog steeds de kinderen uit 
ons dorp een fantastische tijd te bezorgen. 
Het weekend start op vrijdagavond voor
de +16’ers, de kinderen krijgen op zondag-
middag hun portie KLJ. 

De dag dat ik de sleutel van het KLJ-lokaal 
inleverde aan de nieuwe leiding begon er 
voor mij een nieuw avontuur. Na KLJ stopt 
het niet bij ons. Je stapt in een nieuw ver-
haal: de FAKLJL (Front, Anti, KLJ, Leiding). 
Nu ja, de naam klinkt erger dan het eigen-
lijk is. Het is een naam afgeleid uit de 
 historie waar oud-leiding de nieuwe leiding 
nogal ging ‘testen’ wanneer zij zichzelf 
echt moesten bewijzen. Wij zien het vooral 
als een vriendelijke knipoog naar de hui-
dige leiding. 

De FAKLJL is eigenlijk een beetje KLJ 2.0 
voor ons: we spreken op regelmatige basis 
af en houden de band met de afdeling hecht. 
We wandelen mee op de halloweentocht, 
kopen een ontbijtmand om deze samen op 
te eten en zijn zelfs kok op het weekend
of kamp. 

Maar de FAKLJL is nog meer dan dat. We 
trekken regelmatig samen op pad. Om niet 

‘wekelijks’ te zeggen. We hebben ons eigen 
weekend dat we traditiegetrouw dit jaar 
voor de derde keer organiseren in november. 
Al moeten we het door de drukke agenda’s 
dit jaar een beetje uitstellen. Maar het 
FAKLJL-kerstfeest maakt veel goed. Ieder-
een krijgt een onderdeel van het feestmaal 
voor zijn rekening en koopt een cadeau 
voor een andere persoon. Gewoon gezellig 
vieren met de KLJ-vrienden, het is een 
 gewoonte aan het worden. Wie weet zitten 
we binnen enkele jaren wel allemaal met 
de liefde van ons leven en een kudde kin-
deren aan tafel. 

KLJ = vrienden, vrienden = familie, KLJ = 
familie. Een groep mensen waarmee je 
voor het leven verbonden blijft. Merci KLJ, 
merci familie. Ik wens jou mooie feesten 
toe, daar bij je (KLJ-)familie. 

De KLJ-familie

Glenn De Schrijver
Redactieraad

✒❝ De FAKLJL is eigenlijk een 
beetje KLJ 2.0 voor ons: we spreken 
op  regelmatige basis af en houden 
de band met de afdeling hecht.
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vorming

STRAK GEVORMD
Het eerste Hoofdanimator-weekend zit er op. 
Elien en Thomas hebben hun eigen reden 
om elkaar te ontmoeten en absoluut geen 
spijt. Waarom, vertellen ze zelf.

Elien Lenaerts, KLJ Berlaar Meis-
jes, volgde in maart het verlengd 
weekend AB en sloot haar cursus nu 
af met thema C. Ze kon vorig jaar 
nog niet kiezen voor een hele week 
en had te veel goesting om nog 
een jaartje te wachten. 

Wat neem je mee naar je afdeling 
vanuit dit weekend? 
Elien: ‘Alles over verzekeringen. De 
voorbeelden waren verhelderend.’

Wie was voor jou de held van het 
weekend? 
Elien: ‘Mijn begeleiders: Goele en 
Nelle!’

Thomas De Moor, KLJ Brecht, 
begon dit weekend aan zijn cursus- 
traject met het thema A. De week 
paste dit jaar niet in zijn planning, 
dus waarom wachten?

Wat neem je mee naar je afdeling 
vanuit dit weekend? 
Thomas: ‘De vele tips die ik van 
 iedereen en overal kreeg, en dan 
vooral die over leidingsbinding en 
groepsdynamica.’

Wie was voor jou de held van het 
weekend? 
Thomas: ‘Sander Malflieter, geen 
twijfel mogelijk!’

Trainingsdagen
Krokusvakantie

 t 25-28 februari
Deel 1 of 2  
Overpelt of Dworp

 t 2-5 maart
Deel 1 of 2  
Loppem of Herentals
Paasvakantie

 t 9-14 april
Deel 1 en 2 (week)  
Herentals

Hoofdanimator
 t 9-11 december

Thema A, B of C 
Overijse

 t 2-5 maart
Thema A en B 
Loppem

 t 17-19 maart
Thema A, B of C 
Herentals

 t 9-14 april
Thema A, B en C (week) 
Herentals

Verdere vorming
 t 30 november

Focus XL
Roeselare

 t 3 december
Verdere vorming
Meetjesland (Adegem)

 t 18 februari
Verdere vorming
Waasland (Zele-Heikant)

Elien: ‘Superleuk weekend met veel 
nieuwe mensen en nuttige tips.’

Thomas: ‘Hoofdanimator is gewoon 
 supergeweldig!’
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ledenwerving en ledenbinding

 t LEDENWERVINGSTIP
KLJ Lokeren-Heiende

 t LEDENBINDINGSTIP
KLJ Vissenaken

Op de startdag kreeg elk kind een ballon gevuld met  helium. 
Als afsluiter van de dag lieten we samen alle ballonnen 
(voorzien van een kaartje) de lucht in gaan.

Deze baseline wilden we dit jaar verwerken in onze 
 ledenwervingsactie. Het ontwerp van de fl yer is een 
soort ‘feest’-uitnodiging voor de startdagen. Op de 
fl yer staan enkele leden die feestvieren en de activitei-
ten die we doorheen het werkjaar organiseren. We 
hebben er bewust voor gekozen om onze leden op de 
fl yer te zetten. Zo tonen we hoe graag ze naar KLJ 
 komen, maar andere kinderen kunnen hun vriendjes 
zo ook herkennen. We zijn in de klassen langsgegaan 
en hebben daar de leerlingen laten kennismaken met 
KLJ via enkele spelletjes die we speelden. In de oudere 
klassen vertelden we over de sportfeesten. Elk kind 
kreeg een toetertje als attribuut. Daarnaast hebben we 
reuze-piñatas gemaakt en opgehangen in het dorp. 
Veel mensen stelden zich vragen bij de piñatas en al 
snel sprak het hele dorp erover. Een mooie mond-tot-
mondreclame voor KLJ dus. 

✒✒ Marijse Van Bastelaere
Leiding

Het coverontwerp van de fl yer voor de startdagen.

Ballonnen troef
Onze ledenwerving en -binding was aan elkaar gekop-
peld en stond dit jaar in het teken van ballonnen. We 
zijn op bezoek geweest in de basisscholen in de buurt. 
Daar deelden we, samen met ander ledenwervings-
materiaal, kaartjes uit om aan een ballon te hangen. 
We vroegen aan alle kinderen om het kaartje mee te 
brengen naar de startdag. Op de startdag zelf hadden 
we voor elk kind een ballon met helium voorzien. Ieder-
een mocht zijn gegevens invullen op het kaartje en op 
het einde van de dag lieten we samen alle ballonnen 
de lucht in gaan. Nu is het wachten tot iemand het 
kaartje terugstuurt. Wie zijn kaartje ontvangt,  brengt 
het mee naar KLJ. We houden netjes bij wie zijn ballon 
waar terecht kwam, zodat we op het einde van het 
werkjaar weten wie zijn ballon het verste is geraakt. 
Die persoon wint een leuke prijs. Nu is het elke week 
uitkijken naar leden die hun kaartje meebrengen. 

✒✒ Maarten Rummens
Hoofdleider

Bij KLJ is ’t altijd feest
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Super!

help, ik heb een hobby

Weg met punten
en examens, meer 
tijd voor hobby’s
Waarom stoppen met je lievelingshobby als school je meer tijd en ruimte kan geven?
Dat vond het GO! Atheneum in Bree ook. De punten en examens gaan overboord. 
Ademruimte, dat is wat ze wilden creëren voor hun leerlingen. KLJ’er en VKB’er 
Marthe Vrolix staat voor de klas van deze toch wel aparte school. 
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help, ik heb een hobby

Marthe, weg met punten en exa-
mens. Hoe gaat dat dan?
Marthe: ‘In de eerste graad wordt 
er tijd en ruimte gegeven aan onze 
leerlingen om hun talenten te ont-
wikkelen en hun interesses te ont-
dekken. We zetten in op autonome 
motivatie. Wat willen de leerlingen 
zelf? En niet: wat willen hun ouders 
of de maatschappij? Dit houdt in 
dat we in het eerste jaar geen A-, B- 
of C-attesten geven. We nemen elke 
leerling mee naar het tweede jaar, 
pas daarna wordt er georiënteerd. 
Dit doen we om onze leerlingen niet 
vanaf dag één met een grote presta-
tiedruk te confronteren.’ 

Dus, de leerlingen krijgen helemaal 
geen punten meer?
Marthe: ‘Voor de vakken muzikale, 
lichamelijke, plastische en tech-
nische opvoeding worden er geen 
punten gegeven in de eerste graad. 
Dat zijn vakken die meer uitgaan 
van persoonlijke talenten, daar kan 
je toch geen punten op geven? We 
geven wel feedback. Op toetsen van 
andere vakken geven we nu twee 
punten: een procespunt en een pro-
ductpunt. Het eerste punt is voor de 
evolutie die ze hebben doorgemaakt, 
het andere voor het eindresultaat. 
Op termijn willen we evolueren naar 
alleen het procespunt. Dat geeft een 
goed beeld van waar een leerling 
staat en wat er nog nodig is. En uit-
eindelijk willen we gewoon al die 
punten afschaffen.’

Hoe beoordeel je dan of leerlingen 
bijvoorbeeld een taalvak goed 
 beheersen?
Marthe: ‘Voor de tweede graad 
zijn er geen taalexamens meer. Om 
een taal te verwerven moet je ze 

vooral beoefenen. Dit doen we onder 
meer door te oefenen in de praktijk, 
door bijvoorbeeld een uitstap naar 
Brussel te plannen voor het vak 
Frans. De hele dag zal dan ook in 
het Frans verlopen: van het moment 
dat ze op de trein stappen, tot aan 
het historisch monument dat ze 
moeten  beschrijven.’

Wat is er mis met een examen?
Marthe: ‘We geven liever meer 
aandacht aan het proces van een 
 opdracht, dan aan het eindproduct: 
heeft de leerling vooruitgang ge-
boekt of is er geen evolutie te mer-
ken? Een toets of examen is maar 
een momentopname en toont niet 
echt aan of het individuele doel 
van de leerling behaald werd.’

Hoe wordt er geëvalueerd?
Marthe: ‘Er wordt een doelen-
rapport opgesteld. Per vak houden 
we daarop het niveau van de leerlin-
gen bij. Is het individuele doel dat 
hij of zij had moeten bereiken, be-
haald of niet? Daaraan koppelen 
we op welke manieren deze doelen 
gehaald kunnen worden.’ 

Zijn leerlingen dan wel klaar voor 
het hoger onderwijs?
Marthe: ‘Vanaf de derde graad 
werken we wel nog met toetsen en 
examens. Leerlingen hebben de 
competenties om om te gaan met 
deze verandering. We doen dit om 
de drempel naar de hogeschool of 
universiteit te verkleinen. We moe-
ten ze toch een beetje voorbereiden 
op het systeem van presteren. En 
dat kunnen ze. De onafhankelijkheid 
die ze ontwikkeld hebben, sluit 
goed aan bij de manier van werken 
in het hoger onderwijs.’ 

✒❝Onze 
school zet in op 

autonome motiva-
tie. Wat willen de 
leerlingen zelf? 

En niet: wat willen 
hun ouders of de 

maatschappij?

✒❝We geven 
liever meer aan-

dacht aan het pro-
ces van een op-
dracht, dan aan 
het eindproduct: 
heeft de leerling 

vooruitgang 
 geboekt of is er 
geen evolutie te 

merken?

Marthe 
Vrolix

VKB’er in Limburg en
 leerkracht in het 

GO! Atheneum in Bree
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help, ik heb een hobby

1 Maak een goede planning
Door goed te plannen, 

kan je op voorhand de nodige 
voorbereiding treffen.

2 Durf ‘nee’ te zeggen
Wanneer het je te veel 

wordt, moet je ‘nee’ durven 
zeggen, zodat je een tandje 
kan terugschakelen.

3 Informeer je goed
Check voor je een taak 

op  neemt eerst even wat het 
net inhoudt, hoeveel tijd het 
in  beslag zal nemen en of 
het je zal lukken.

4 Hou de hobby’s waar je 
energie uithaalt

Heb je te veel hobby’s? Kies 
dan voor de hobby waar je 
energie uithaalt, zo blijf je 
 gemotiveerd om je taken te 
vervullen.

5 Het is oké om fouten 
te maken

Vergeet je eens een deadline, 
haal je de vergadering niet, 
ben je eens te laat? Vergissen 
is menselijk!

5 tips
Hoe krijg ik 
 alles gecom-
bineerd?

✒✒ Laura Lenaerts 
en Lot De Kimpe
Redactieraad

Hoe combineert 
Nelle Van der Meiren 
school en KLJ? 
Nelle is een echte KLJ’er en heeft daar dan ook 
veel voor over. Ook wil ze een goede student zijn. 
Herkenbaar voor heel wat KLJ’ers. En aan elk 
 engagement zijn ook verwachtingen verbonden! 
Nelle vertelt hoe ze hiermee omgaat.



november 2016 • idee 25

help, ik heb een hobby

✒❝ Doorheen 
de jaren heb ik 

 geleerd om af en 
toe toch neen te 
zeggen. Ook al 

doe je de dingen 
zo graag, je moet 

voor jezelf een 
duidelijke grens 
proberen te stel-
len, en je hieraan 

houden.

✒❝ Ik denk 
dat wij onszelf af 
en toe wat rust 
mogen gunnen. 
We zijn nog jong 
en mogen soms 

fouten maken 
of het even niet 

meer weten. 
Toch?

Nelle 
Van der Meiren

Hoofdleiding
bij KLJ Nieuwrode

 en student 
communicatie- en 

mediadesign

Hoe combineert 
Nelle Van der Meiren 
school en KLJ? 

Nelle, hoe combineer jij KLJ met 
school en andere hobby’s?
Nelle: ‘Actief zijn in de jeugd-
beweging en ondertussen nog een 
goede student willen zijn, is niet 
 altijd zo vanzelfsprekend. Heel veel 
van mijn vrije tijd gaat naar KLJ: 
er is nog zoveel meer te doen dan 
enkel elke zondag aanwezig zijn 
 tijdens de activiteit. 

Ik ben ook al een aantal jaar 
hoofdleiding en bovenlokale vrij-
williger, dus meestal ben ik zo goed 
als de hele week bezig met KLJ-din-
gen. Daarnaast werk ik elke zaterdag 
als jobstudent. Op die manier blijft 
er dan nog maar weinig tijd voor 
school over. Tot nu toe heb ik dit 
 altijd vrij goed kunnen combineren. 
Ik zorgde voor duidelijke to-dolijst-
jes met deadlines voor zowel school 
als KLJ. Ik heb ook een bepaalde 
structuur in mijn mailbox, wat 
er voor zorgt dat ik mails direct 
 afhandel of bij mijn to-dolijstje zet. 
Een beetje plannen en organiseren 
is zeker nodig!’ 

Hoe doe je dat concreet?
Nelle: ‘Ik heb doorheen de jaren 
geleerd om af en toe toch neen te 
zeggen. Ook al doe je de dingen zo 
graag, je moet voor jezelf een duide-
lijke grens proberen te stellen, en 
je hieraan houden. Het heeft geen 
zin om zaken minder goed te doen 
wegens tijdsgebrek. Dan kan je het 
beter doorgeven of hulp vragen. 

Omdat ik nu bezig ben aan mijn 
masterjaar, heb ik die grens voor 
het eerst in mijn KLJ-carrière heel 
duidelijk moeten stellen. Natuurlijk 
met pijn in het hart, want KLJ is 
 zoveel leuker dan al dat schoolwerk. 
Maar de komende maanden komt 
school even op de eerste plaats. 

 Gelukkig weet ik dat ik die ruimte 
krijg binnen mijn engagement voor 
KLJ, en dat ik me daarna weer volop 
op KLJ kan storten!’

Vind jij dat er tegenwoordig te 
veel druk ligt op de jongeren?
Nelle: ‘Er wordt in deze tijden heel 
veel verwacht van jongeren, maar 
omgekeerd denk ik dat jongeren ook 
veel van zichzelf verwachten: massa’s 
vrienden, elk weekend uitgaan, 
meerdere hobby’s, als jobstudent 
werken en een diploma halen. Het 
wordt allemaal als vanzelfsprekend 
gezien. En dat terwijl wij net op een 
moment in ons leven zijn gekomen 
waar we nog moeten zoeken naar 
wie we zijn, en waar we naartoe 
 willen met ons leven.’ 

Zie je oplossingen?
Nelle: ‘Ik denk dat wij onszelf af en 
toe wat rust mogen gunnen. We zijn 
nog jong en mogen fouten maken of 
het even niet meer weten. Jongeren 
mogen dit zeker niet vergeten, maar 
ook de rest van de wereld niet.’ 

De druk van de buitenwereld 
vind je niet terecht?
Nelle: ‘Zeker binnen de jeugd-
beweging heb ik soms het gevoel dat 
de buitenwereld verwacht dat we 
feilloos zijn. We moeten goede acti-
viteiten in elkaar steken, kunnen 
communiceren met ouders, moei-
lijke situaties afhandelen, de hele 
organisatie van een kamp op onze 
schouders nemen... Er zou soms 
eens wat vaker op de tafel mogen 
geklopt worden. Wij zijn immers 
jonge mensen die elke dag bijleren 
en voor ons plezier elke zondag 
 leiding geven. Wij zijn niet perfect, 
en dat is net perfect!’
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De redactieraad op teambuilding

Leden: Lot De Kimpe, Glenn De Schrijver, Stien Dreesen, Eveline Kenis, Laura Lenaerts, Nette Van Oeckel • Sinds: 2016 • Topactiviteit: teambuilding • Op ons verlanglijstje: nog een teambuilding

14.00 De redactieraad, een topteam

Een teambuilding, dat zagen de leden 

van de redactieraad wel zitten. 

 Mechelen, here we come! 14.30 Presentatie van de opdrachten
Van mensen leugentjes wijsmaken tot 
vrijwilligers zoeken voor een imitatie 
van ‘Titanic’. Uitdagingen zat!

14.45 De rijkgevulde prijzenkastDe prijzenkast was onze troef. De hoofdprijzen: de enige echte meetlat van Spring en pleisters van K3.

16.45 Tijd voor snelle suikers Van al
die opdrachten en schrijfsels gaat je 
suikerspiegel fl ink omlaag, of dat maak 
ik mezelf toch wijs. Tijd voor snoep!

17.00 Reporters op scherp Voorberei-

ding: check! Tijd voor het echte werk. 

Niemand is veilig voor onze dames.

Zelfs niet op de fi ets.

17.10 De jury is even afgeleid Ook de 

jury kan af en toe een ontspannings-

momentje gebruiken. Dank u ‘Story’ 

voor de vele sappige roddels.
17.55 De winnende Facebookfoto
Wat zou ‘Idee’ zijn zonder leuke foto’s? 
Juist, heel erg saai! Nette en Glenn 
wisten de meeste likes te verzamelen.
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fotodagboekDe redactieraad op teambuilding

De redactieraad bestaat uit zes leden 
die van over heel Vlaanderen komen. 
Elke maand ontmoeten we elkaar 
voor een redactievergadering, maar 
veel tijd om elkaar beter te leren 
kennen, zat er tot nu toe nog niet in. 
Daarom besloten we om een leuke 
teambuildingsdag te organiseren. 
De locatie? Het mooie – en centraal 
gelegen – Mechelen. De dag bestond 
uit massa’s leuke opdrachten, en
af en toe werd er ook heel hard 
 gewerkt aan een artikel voor Idee. 
Tijd voor de nodige ontspanning 
was er zeker ook. Graag nog zo’n 
teambuildingsdag met de redactie-
raad, alsjeblieft!

✒❝We besloten een 
teambuildingsdag te orga-
niseren met de redactieraad 
om elkaar beter te leren 
kennen. Daarvoor trokken 
we richting Mechelen.

Leden: Lot De Kimpe, Glenn De Schrijver, Stien Dreesen, Eveline Kenis, Laura Lenaerts, Nette Van Oeckel • Sinds: 2016 • Topactiviteit: teambuilding • Op ons verlanglijstje: nog een teambuilding

Laura

15.30 Voorbereiding van het interview

Welke vragen moet je stellen? Hoe ga 

je die stellen? Onze dames bereidden 

alles tot in de puntjes voor.

16.30 En wat denkt de juffrouw over…
Moesten we Mechelen af breken voor 
de bouw van een nieuwe dierentuin. 
Een goed idee, toch?!

17.55 De winnende Facebookfoto
Wat zou ‘Idee’ zijn zonder leuke foto’s? 
Juist, heel erg saai! Nette en Glenn 
wisten de meeste likes te verzamelen.

22.00 Zonsondergang in Mechelen

Na een lekker hapje op een Mechels 

terrasje maakten we tijd voor een 

avondwandeling. Een leuke afsluiter!
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het booreiland

Lot Ik vind dat een volledig KLJ-uni-
form de eigenheid van de afzonderlijke 
afdelingen een beetje zou weghalen. 
 Iedere afdeling heeft wel z’n eigen trui 
of T-shirt met vaak nog eens een unieke 
slogan. Het zorgt voor herkenbaarheid 
naar de buitenwereld toe, maar ook 
voor een hecht groepsgevoel binnen de 
afdeling. Vooral op de sportfeesten is 
het uniform van groot belang om de 
verschillende afdelingen van elkaar te 
kunnen onderscheiden. In een oog-
opslag herken je elkaar. Het KLJ-sjaaltje 
is natuurlijk onmisbaar en maakt de 
KLJ-outfit helemaal compleet. Sommi-
gen dragen het om de nek, rond de pols 
of in het haar. Voor elk wat wils! Ieder-
een met een verschillend uniform, maar 
toch met hetzelfde sjaaltje, dat maakt 
van KLJ een grote groep kleine groepjes. 
Samen, maar toch uniek!

ID-kit Lot Leeftijd: 20 jaar • Functie: 
 bestuurslid • Studies: toegepaste taalkunde 
Engels-Duits

Margriet Ik draag regelmatig 
mijn KLJ-sjaaltje en op kamp draag ik 
graag onze afdelingstrui. Vroeger hadden 
we ook een rok in onze afdeling, maar 
die werd door het weinige comfort niet 
zo vaak gedragen. Ik zou het dus wel 
leuk vinden moest er een rok (en voor de 
jongens een broek) komen die iedereen 
kan dragen. Heel veel afdelingen hebben 
hun eigen kledij en dat zorgt voor min-
der uniformiteit. Daardoor denk ik dat 
heel wat mensen het moeilijk hebben 
om ons te herkennen als allemaal leden 
van dezelfde jeugdbeweging ‘KLJ’. 

ID-kit Margriet Leeftijd: 17 jaar • 
Functie: bestuurslid • Studies: secundair 
 onderwijs

2 MENINGEN OVER

To uniform or not to uniform

Ik vind dat een 
 volledig uniform 

de eigenheid van 
de afzonderlijke 
afdelingen wat 

weghaalt.

Lot De Kimpe
KLJ Zele-Centrum

Veel afdelingen 
hebben hun eigen 
KLJ-kledij en dat 

zorgt voor minder 
uniformiteit.

Margriet Jans
KLJ Eigenbilzen
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 t CIJFERWERK

KLJ-varia

 t KONING BOUDEWIJNSTICHTING  t DRUGS IN BEWEGING

83
afdelingen zijn al een 

‘KLJ voor iedereen’-afdeling. 
Dit betekent dat ze zich 

 actief inzetten voor verschil-
lende kansengroepen. Wil 
jij ook ‘KLJ voor iedereen’ 

worden? Mail dan snel naar 
kljvooriedereen@klj.be.

2000
euro valt er te verdienen als 
je een project indient voor 
Dokter Jules. Het project 
moet een meerwaarde 

 betekenen voor je groep én 
de maatschappij.

12
landen in Europa hebben 
een jeugdbeweging zoals 
de onze. Ook zij brengen 

kinderen en jongeren 
 samen op het platteland.

189
vriendjes waren aanwezig 

op de vriendjesdag van 
KLJ Balen. Een geslaagde 
8e, 9e of was het nu 10e 

editie?

Dokter Jules 
Dokter Jules beloont dit najaar min-
stens tien lokale jeugdbewegingen 
met 2000 euro als ze een project 
uitwerken dat een meerwaarde 
biedt voor hun groep én de maat-
schappij. Je mag het geld dus niet 
gebruiken voor je gewone werking, 
zoals het jaarlijkse kamp, de spa-
ghettiavond, herstellingen aan je 
lokaal… Waar mag je het geld wél 
voor gebruiken? Enkele voorbeelden: 
aanpassingswerken uitvoeren om 
een lokaal toegankelijker te maken, 
speciale vormingscursussen orga-
niseren voor de leidingsploeg, een 
actie opzetten met de buurtbewo-
ners, je kamp ecologischer en milieu-
vriendelijker maken, een initiatief 
opzetten dat de deelname van 
 kinderen met een andere culturele 
achtergrond bevordert... Opgelet: 
dien je project in vóór 30 november.

LL www.dokterjules.be

Op de poef
In de jeugdbeweging zorgen 
 alcohol, cannabis en andere 
drugs af en toe voor problemen. 
Daarom denk je als leiding best 
even na over wat kan, wat niet 
kan, en wat jullie rol daarbij is. 
Zo voorkom je onaangename 
 verrassingen én sta je klaar als 
er toch iets mis gaat. De affiche 
‘Op de poef’ maakt de website 
www.drugsinbeweging.be 
 bekend. Tegelijkertijd is het een 
‘poeflijst’ waarop je tijdens een 
kamp, fuif... nog niet betaalde, 
maar wel verbruikte, consumpties 
kan turven. Je kan vijf gratis 
 affiches  krijgen met de volgende 
bestel code: JEB03-5g.

LL www.drugsinbeweging.be



Wat is het emotioneel gewicht van jouw KLJ-sjaaltje?



Wat is het emotioneel gewicht van jouw KLJ-sjaaltje?



www.klj.be


