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klj 90
Dat we bij KLJ weten hoe je een verjaardagsfeestje 
organiseert, dat hebben ze op 20 augustus in Loven-
degem gemerkt. Voor onze 90ste verjaardag haalden 
we alles uit de kast om er voor iedereen een onverge-
telijke ervaring van te maken. Ik kan wel stellen  
dat we daarin geslaagd zijn. Niet minder dan 2000  
KLJ’ers feestten mee en ook 2 000 bezoekers zagen dat 
het goed was. Daarom zeggen we met KLJ ‘merci!’ 
aan iedereen die meegeholpen heeft aan ons verjaar-
dagsfeestje. In de eerste plaats KLJ Lovendegem, hun 
ouders, vrienden en alle anderen die bijna twee jaar 
bezig geweest zijn aan de voorbereiding en tot op het 
einde alles gegeven hebben om er een succes van te 
maken. Maar ook de vrijwilligers van KLJ die hun 
steentje hebben bijgedragen: de sportmonitoren, de 
jury en iedereen die op de een of andere manier ge-
holpen heeft tijdens het Landjuweelweekend. Tot 
slot willen we ook alle KLJ-leden bedanken voor wat 
ze voor KLJ doen. Door KLJ te zijn en uit te stralen  
tonen jullie dat we meer dan ooit relevant 
zijn. Heel wat mensen vertelden dat 
ze omver geblazen werden door  
jullie stralende gezichten en jullie 
enthousiasme. Dankjewel dat jij 
KLJ mee waar maakt!

Isaak

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

het stof van de wereld

 t PERSLEK Ons Vlaams jeugd-
werk is een fenomenaal succes. 
 Bijna de helft van de Vlamingen is 
of was ooit lid van een jeugdbewe-
ging. Vandaag is 6 op de 10 van de 18 
tot 24-jarigen minstens voormalig 
lid van een jeugdvereniging. Onze 
grote, klassieke jeugdbewegingen 
tellen een kwart miljoen leden die 
elke week dankzij duizenden 
leid(st)ers een leuke dag of namid-
dag te beleven.

Deelnemen aan een vorm van 
jeugdwerking is, naast de opvoe-
ding thuis en op school, ontzettend 
belangrijk in de ontwikkeling van 
onze jeugd. In het jeugdwerk leren 
jongeren verkennen, experimente-
ren, proberen, met vallen en op-

staan. Ze leren er voor zichzelf op-
komen en hun plan trekken. Al 
spelend werken ze samen, organise-
ren ze en nemen ze verantwoorde-
lijkheid. Verdedigen ze hun mening 
en laten ze anderen uitspreken. 
Moedigen ze anderen aan, leren ze 
pesten af en steken ze een handje 
toe. En leren ze hoe ze zelf geholpen 
kunnen worden als dat nodig is. 

Zonder jullie wekelijks engage-
ment is dit niet mogelijk. Ik wil jul-
lie dan ook bedanken voor jullie in-
zet en aanmoedigen om dit te 
blijven doen. Maak er een mooi jaar 
van!

✒✒ Sven Gatz
Minister van Jeugd

“Maak er een mooi jaar van!”

87 
procent van de Vlaamse jon
geren (van 12 tot 18 jaar) heeft 
een actief Facebookaccount.  
Een goed uitgewerkte Face

bookpagina voor je afdeling is 
dus zeker een must!

4 miljoen
keer wordt wereldwijd elke 

minuut op de LIKEknop  
gedrukt. Like jij KLJ al  

op Facebook? 

52 
procent van de scholieren 

spaart een vast bedrag per 
maand. Gemiddeld sparen ze 
38 euro per maand, jongens 
net wat meer dan meisjes:  

42 euro bij de jongens tegen
over 34 euro bij de meisjes.

73 
procent van alle jongeren 

heeft wel eens vragen  
over geldzaken of behoefte 

aan informatie.  
Op www.jongerengids.be 

vind je heel wat antwoorden!

http://www.jongerengids.be
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het stof van de wereld

 t MIJN GEDACHT
Stijn Baeten (21)
KLJ Kleine Spouwen

 t KLJ ZONDER GRENZEN

Wat als 
iedereen als 
volwassene 
werd geboren?
Hoe saai zou een wereld zonder kinde-
ren zijn? Zonder de fantasie van een 
kind! Die fantasie die zo fantastisch 
groot is en waar ik al het geld ter we-
reld voor wil geven. En nog erger, wie 
gaat er in zo’n wereld nog lachen met 
mijn humor van een 7-jarige? Maar ei-
genlijk, als we heel eerlijk zijn, zou de 
wereld wel een betere plek zijn als ie-
dereen als volwassene geboren zou wor-
den. Dan is de wereld tenminste verlost 
van “de jeugd van tegenwoordig” want, 
oooh... dat zijn toch ellendige zagers. 
Die jeugd van tegenwoordig heeft het 
lef om zich elke week belangeloos in te 
zetten voor de kinderen uit hun dorp. 
Zij groeperen zich onder schuilnamen 
als “jeugdbeweging” en “KLJ” en tove-
ren elke week een glimlach op het ge-
zicht van ontelbare kinderen. Ze moes-
ten beschaamd zijn! 

K-reis  
naar Italië
Begin deze zomer ging ik met 
enkele andere enthousiaste 
KLJ’ers en onze proost Dirk naar 
Italië om de K-reis voor te 
bereiden. Onze eerste stop was 
Loppiano, een dorpje in de buurt 
van Firenze waar we enkele 
wandelingen uitstippelden. 
Daarna reden we door naar Rome 
waar we de keuzeprogramma’s 
hebben uitgetest. We gingen 
zwemmen in de zee en uiteraard 
konden we de beste gelaterias 
niet zomaar voorbijwandelen. 
Ik kijk heel erg uit naar Rome 
2018! Want zeg nu zelf, niks is 
plezanter dan een combinatie 
van mooi weer, lekker eten, 
sport, cultuur en een bende toffe 
KLJ’ers! Meer info op www.klj.
be/rome2018

✒✒ Liselotte Goeminne,
KLJ Ename

Stijn

✒❝ ‘Het is niet 
de bedoeling dat 
mensen via Face

book mee op kamp 
zijn. Een kamp is 
de gelegenheid 

om weg te zijn van 
de digitale snelweg 
en de elektronische 

drukte.’

Jan Van Reusel
Scouts en Gidsen  

Vlaanderen

✒❝ ‘Vrijheid in 
verantwoordelijk

heid. Dat heb ik bij 
de jeugdbeweging 
geleerd. En af en 
toe hebben we 

fouten gemaakt, 
net zoals dat van
daag ook gebeurt.’

Wouter Beke
Voorzitter CD&V

Stijn en de jeugd van tegenwoordig.

https://www.facebook.com/liselotte.goeminne?hc_ref=ARQx1q5rJbF28BNTriBZIDgw3PN6eYzyFtVHBO1maez6bjvSJWvjWRv9zc2LkadjjBk
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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

1KLJTrofee
Dit najaar kunnen jullie opnieuw jul-

lie ledenbindings-, ledenwervings- en 
leidingbindingsacties indienen om er 
een mooie prijs mee te winnen. De laat-
ste jaren gingen we aan de slag met de 
Gouden Snor en de Gouden Knor, maar 
vanaf dit werkjaar gaat onze wedstrijd 
verder als de KLJ-Trofee, een naam die 
nog vele jaren mee kan. Nieuw vanaf dit 
jaar is ook dat iedereen mee zal kunnen 
stemmen voor de winnaar van de acties 
via een online poll. Alle info ontvang je 
later dit najaar, maar vergeet dus niet je 
actie in te zenden!

2Landjuweel 2019
Op 20 augustus vond ons Landju-

weel plaats, het finalemoment van twee 
jaar sportwerking en voor de gelegen-
heid ook ons verjaardagsfeestje voor 90 
jaar KLJ, en dit alles georganiseerd door 
KLJ Lovendegem in Oost-Vlaanderen. 
De volgende editie van het Landjuweel 
zal plaatsvinden op 25 augustus 2019 in 
de regio Antwerpen en daarvoor zoeken 
we uiteraard een organisator! Alle Ant-
werpse afdelingen mogen binnenkort 
een brief in de bus verwachten met alle 
praktische info om hun kandidatuur in 
te dienen. We beginnen er al vroeg mee 
omdat zo’n Landjuweel organiseren na-
tuurlijk heel wat uitdagingen met zich 
meebrengt en we de organiserende af-
deling de kans willen geven om zo opti-
maal mogelijk voorbereid te zijn. Verza-

melt KLJ binnen twee jaar in jouw 
gemeente?

3Gezocht: nieuw bloed voor het 
Nationaal Bestuur

Wil jij ook wel eens weten hoe we beslis-
sen waar we met KLJ naartoe gaan? 
Kriebelt het om mee aan het roer te mo-
gen staan van onze beweging en mee te 
kunnen bouwen aan de toekomst van 
meer dan 22 000 KLJ’ers? In december 
eindigt het mandaat van Ellen en dus 
gaat KLJ nu op zoek naar een nieuwe 
Nationale Ondervoorzitter. Ook het 
mandaat van Tiny en Jonas loopt af, dus 
gaan we in één keer ook op zoek naar 
twee voorzitters voor de regio’s Oost- en 
West-Vlaanderen. De topvrijwilligers in 
het Nationaal Bestuur krijgen de kans 
om twee tot drie jaar lang het beste van 
zichzelf in KLJ te stoppen en op die ma-
nier mee te zorgen voor een bloeiende 
toekomst voor KLJ. Was je het in het 
verleden niet altijd eens met de beslis-
singen die KLJ nam? Dit is je kans om 
jouw mening te geven en KLJ mee in de 
juiste richting te sturen! Klinkt dat in-
teressant? Neem dan snel een kijkje op 
onze website bij ‘Contact’ > ‘Nationaal 
Bestuur’ en lees de vacatures snel door! 
Wie weet staat jouw foto vanaf januari 
in elke editie van Idee!

‘KLJ ZOEKT 
NIEUW BLOED 

VOOR HET 
NATIONAAL 

BESTUUR.’
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K-moment

Samen met alle KLJ’ers gaan we dit KLJ-jaar ge-
woon grenzen verleggen! Letterlijk gaan we ons la-
ten inspireren door wat er buiten onze landgren-
zen afspeelt. Maar we gaan ook onszelf uitdagen 
om onze grenzen te verleggen. Meer dan 2000 jaar 
geleden lieten verschillende apostelen hun visser-
snetten achter om Jezus te volgen. Een uitdaging 
om over naar huis te schrijven! We vragen U nu 
ook de kracht om net zoals de apostelen grenzen te 
verleggen. Gewoon gaan!

Methodiek
Hang een wereldkaart op aan de muur en geef ie-
dereen een pak post-its. Op deze post-its kunnen ze 
alle grenzen opschrijven die ze persoonlijk al ver-

legd hebben. Hierna geef je je leden de opdracht 
om deze te  plakken op de wereldkaart. Ze moeten 
dit natuurlijk niet willekeurig doen. Hoe groter de 
grens was die ze voor zichzelf over schreden had-
den, hoe verder dat ze de post-it van België moeten 
plakken. Hierna kan je samen met de groep de we-
reldkaart eens overlopen. Zo komen er ongetwij-
feld mooie grensverleggende verhalen naar boven.

LL Op de website kan je de jaarthema Kbundel 
vinden vol met bezinningen en met de jaarthema
viering.

✒✒ Karel Billiet
Pedagogisch Medewerker Thema K in KLJ

“Gewoon gaan!”

Illustratie Eva Mundorff
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vluchtelingenproject

KLJ Eigenbilzen  
organiseert  
een kamp in een  
vluchtelingencentrumm
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Vier dagen lang een kamp organiseren in een 
vluchtelingencentrum? Veel mensen trokken hun 
wenkbrauwen op toen we dit idee op tafel gooiden. 
Wel, een jeugdbeweging is voor iedereen en daar 
moet je je als leiding voor openstellen. En als je het 
zo bekijkt, is het al helemaal geen gek idee meer! 

W
e sloegen de handen 
in elkaar met de lei-
ding van KSA Eigen-
bilzen en overtuig-

den Dr. Jules om ons te steunen in 
ons project: vier dagen lang activi-
teiten met maatschappelijk nut or-
ganiseren voor de bewoners van het 
vluchtelingencentrum te Lanaken. 

Hiermee toonden we wat een 
jeugdbeweging kan betekenen voor 
een samenleving: van sociale con-
tacten bevorderen door sport en 
spel tot gewoon even je zorgen ver-
geten. Dat alles kwam tot uiting in 
een sportdag, een uitstap met alle 
kinderen naar binnenspeeltuin 
Kinderrijck, een Vlaamse kermis en 
een verwendag.

Lang leve Facebook!
De organisatie van onze vierdaagse 
leek een heuse uitdaging: hoe gaan 
we genoeg vrijwilligers vinden om 
dit programma waar te maken? 
Laat staan attracties of animatie 
voor op onze kermis?! 

Gelukkig bestaat er zo’n website 
waarop je al je contacten kan aan-
spreken en oproepen om te helpen. 
In een mum van tijd hadden we een 
leger van vrijwilligers klaarstaan 
om de kleine en grote dromen van 
de vluchtelingen in Lanaken waar 
te maken. Voetbaltrainers, KLJ- 
sportmonitoren, oud-leidsters, 
kappers, schoonheidsspecialisten, 
… maakten wat tijd vrij in hun 
agenda voor ons en tijdens onze 
kermisdag kwam er zelfs een meisje 
met haar paard! Gewoon, omdat het 
kan!

vluchtelingenproject

KLJ Eigenbilzen  
organiseert  
een kamp in een  
vluchtelingencentrumm

➜
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Vrienden in vreugde en spel
Het is geen geheim dat niet alle be-
woners van een vluchtelingencen-
trum het goed met elkaar kunnen 
vinden of openstaan voor allerlei 
nieuwe culturele invloeden. 
Het is dan ook hartverwarmend om 
samen met hen het tegendeel te 
kunnen bewijzen: mensen van al-
lerlei nationaliteiten werden ver-
enigd in volleybal- en voetbalspelen 
of dansinitiaties tijdens onze sport-
dag. Kinderen van alle leeftijden 
speelden even zorgeloos allemaal 
samen in de binnenspeeltuin ‘Kin-
derrijck’ te Bilzen. En zowel man-
nen als vrouwen konden met volle 
teugen genieten van een welver-
diende verwendag. Maar het mooi-
ste moment was wanneer we de 
meest stille, teruggetrokken kinde-
ren zagen openbloeien. En dan be-
grijp je écht het doel van dit project 
en het bestaan van een vereniging 
zoals KLJ: het draait niet enkel om 
wat je betekent voor personen als 
groep, maar om wat je betekent 
voor elk individu apart.

Zelf de kriebels te pakken 
gekregen? Wij verzamelen 
enkele nuttige adresjes die je 
kunnen helpen in jullie 
zoektocht naar informatie en 
partners!

www.wereldspelers.be 

‘Het jeugdwerk is een plaats 
waar je onbezorgd jong mag 
zijn, plezier maakt, contact 
legt. Die sterktes willen wij 
inzetten voor de jonge 
vluchtelingen die hier een 
plaats vonden. Jongeren die 
andere jongeren inspireren, 
het blijkt telkens een 
succesformule.’

www.rodekruis.be

www.fedasil.be 

Zelf een projectaanvraag 
doen? 
www.dokterjules.be

Voor herhaling vatbaar 
De lovende reacties van mensen 
rondom ons bevestigden waar we 
op gehoopt hadden: het was een 
mooi initiatief dat veel mensen bij 
elkaar gebracht heeft. Bovendien 
hebben we ons doel bereikt: we heb-
ben de bewoners van het vluchtelin-
gencentrum heel wat bijgebracht en 
een leuke tijd kunnen bezorgen. 
Ook wij hebben veel geleerd en heb-
ben gezien wat een jeugdbeweging 
kan betekenen voor mensen die 
onze diensten niet vanzelfsprekend 
vinden. We raden alle leiders dan 
ook aan om een gelijkaardig initia-
tief te ondernemen. De ervaringen 
neem je mee in je hart en je werk als 
vrijwilliger. 

✒✒ Cleo Geladé
21 jaar oud, KLJ Eigenbilzen

Cleo (rechts op de foto) glundert van 
trots bij het geslaagde initiatief.

vluchtelingenproject

Zij helpen je 
met jouw 
initiatief 

➜

http://www.wereldspelers.be
http://www.rodekruis.be
http://www.fedasil.be
http://www.dokterjules.be
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vluchtelingenproject

Eén ding staat vast, het was 
een ervaring om nooit te ver

geten. Wanneer je beseft dat 
de kindjes daar zo gelukkig zijn 
omdat KLJ met hun kwam spe
len en animeren, dan word je er 
alleen zelf maar blij van.  
Mijn mooiste moment: de dag 
uitstap naar Kinderrijck (een 
binnenspeeltuin). Het moment 
dat we daar binnenkwamen en 
je al die gezichtjes zag toen ze 
voor het eerst een draaimolen 
zagen met lichtjes… Zo mooi 
om te zien! Ze hebben daar de 
dag van hun leven gehad, zon
der twijfel! Zo kunnen ze eens 

al hun zorgen vergeten. Als ze 
me vandaag zouden vragen 
om het opnieuw te doen, zou ik 
zeker ja zeggen. Ook al zijn ze 
nog zo klein, ze hebben me 
 zoveel bijgebracht: ze laten je 
beseffen dat het niet allemaal 
draait om welvaart. Beseffen 
dat gewoon het ‘samen zijn’ 
met je familie heel belangrijk is. 
Want dat is zeker iets wat zij 
doen. Het samenhorigheids
gevoel in het vluchtelingen
centrum is er zeker en vast: elke 
familie helpt elkaar. Alleen al 
om dat te zien, is het de moeite 
om nog eens terug te gaan!

GETUIGENIS

Julie Jacobs  
(16 jaar, KLJ Eigen
bilzen, lid oudste 

groep, wordt  
nu hulpleiding)  

maakt kinderen in 
vluchtelingenkamp 

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

VRAAG
HET
AAN
HET
BREIN

actuele vragen

1.
Brandverzekering 

voor een lokaal

Vraag De parochieploeg vraagt 
ons om een extra brandverzeke-
ring af te sluiten voor de paro-
chiezaal die we huren voor onze 
spaghettidag. Kan dit via de 
KLJ-verzekering?

Ja, dat kan, op voorwaarde dat er in 
het (huur)contract voor het tijdelij-
ke gebruik van het gebouw ‘afstand 
van verhaal’ is opgenomen.

Brand-, storm- of waterschade 
aan je eigen KLJ-lokaal (of de inboe-
del ervan) zijn niet gedekt door de 
KLJ-verzekering. Een verzekering 
voor een ‘vast’ lokaal (en de inboe-
del) dat jullie als KLJ gebruiken om 
activiteiten te organiseren moet 
steeds apart afgesloten worden. 
Daarvoor neem je contact op met de 
makelaar in je dorp. 

Een lokaal dat je tijdelijk ge-
bruikt voor een kamp of een evene-
ment kan voor brand-, storm- of 

waterschade 
wel gedekt 
worden 

door de 
KLJ-verzeke-

ring.  
Als huurder dien je geen brandver-
zekering af te sluiten voor het ge-
bouw indien er in het huurcontract 
staat dat de eigenaar verzekerd is 
voor brand en dat brandschade ver-
oorzaakt door de huurder zal ver-
goed worden door de brandverzeke-
ring van de eigenaar. De technische 
term hiervoor wordt ‘afstand van 
verhaal’ genoemd. Dit moet duide-
lijk vermeld staan in het contract! 
Indien je huurt van de gemeente of 
de parochie is dit meestal het geval. 
Staat er niets in het huurcontract 
(of zijn er gewoon mondelinge af-
spraken), dan vraag je dit best even 
na bij de eigenaar. 

Samengevat: de KLJ-polis komt 
NOOIT tussen bij schade aan de vas-
te lokalen van je afdeling. De 
KLJ-verzekering dekt echter wel 
brand-, rook- of waterschade aan ge-
bouwen die occasioneel worden ge-

Als de spaghettidag eindigt als een 
ramp, dan heb je best een goede verze-
kering afgesloten.
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Mail al je vragen naar 
ikvraaghetaan@klj.be. Onze 
 administratieve duizendpoot, 
Isabelle Myncke, zorgt voor 
de antwoorden.

actuele vragen

huurd of gebruikt door je afdeling 
op voorwaarde dat ‘afstand van ver-
haal’ is opgenomen in het (huur)
contract.

LL Meer info op www.klj.be 

2.
Lidgeld en kampgeld 

Vraag Op welke manier kunnen 
ouders (een deel van het) lidgeld 
en/of kampgeld terug betaald 
krijgen?

Er zijn twee manieren om lidgeld 
en/of inschrijvingsgeld voor een 
kamp/weekend terug te krijgen: (1) 
terugbetaling via de mutualiteit en 
(2) belastingvermindering via de 
belastingaangifte. Het is belangrijk 
een onderscheid te maken tussen 
lidgeld voor KLJ en inschrijvings-
geld voor het kamp of weekend. 

 t Lidgeld
Het lidgeld dat betaald wordt om 
gedurende het jaar te kunnen deel-
nemen aan de werking van KLJ en 
ook verzekerd te zijn kan (deels) 
worden terugbetaald door de mutu-
aliteit (vb. CM, De Voorzorg, …). 
Ouders moeten daarvoor een for-
mulier binnenbrengen bij de mutu-
aliteit waarbij zij aangesloten zijn. 
Sinds vorig jaar kan dat via een 
standaardformulier dat te down-
loaden is op www.klj.be. Jullie moe-
ten als KLJ een deel van dit formu-
lier invullen. Als je echt service wilt 
leveren aan de ouders, dan bezorg je 

hen een ingevuld formulier voor elk 
lid (dat kan snel door het document 
te linken aan je ledenlijst, maar je 
kan ook handmatig de nodige gege-
vens aanvullen). Het bedrag dat 
wordt terugbetaald hangt af van de 
mutualiteit. 

 t Kamp- en weekendgeld
Ten eerste kan het geld dat ouders 
betalen voor een kamp of weekend 
(net als het lidgeld) door de meeste 
mutualiteiten worden terugbe-
taald. Ouders moeten daarvoor net 
zoals bij het lidgeld een formulier 
binnenbrengen bij de mutualiteit 
waarbij zij aangesloten zijn. Je kan 
hetzelfde formulier gebruiken dat 
te downloaden is op www.klj.be. 
Voor kamp- of weekendgeld is het 
belangrijk de concrete data aan te 
vullen. Het bedrag dat wordt terug-
betaald hangt af van de mutualiteit.

Ten tweede hebben ouders van 
kinderen onder de 12 jaar recht op 
een belastingvermindering. Let op! 
Deze belastingvermindering geldt 
dus enkel voor leden van de –12.  
Ouders moeten bij hun belasting-
aangifte het vakje betreffende kin-
deropvang invullen én ze moeten 
van KLJ een bewijs van betaling 
ontvangen. Dit bewijs is een “fiscaal 
attest”. Je hebt twee mogelijkheden 
om fiscale attesten te bezorgen aan 
de ouders. (1) Je kan bij de gemeente, 
meestal de jeugddienst, naar de at-
testen vragen, ze invullen en aan de 
ouders bezorgen. (2) Je kan de attes-
ten aanmaken via Wall-e. Alle gege-
vens zijn dan ingevuld en je moet 
de attesten enkel nog bezorgen aan 
de ouders. Een handleiding om de 
attesten aan te maken vind je op 
www.klj.be. 

✒❝ De KLJ 
polis komt NOOIT 
tussen bij schade 

aan de vaste 
lokalen van je 

afdeling.

✒❝ Je kan een 
fiscaal attest voor 
belastingvermin
dering aanmaken 

via Walle.

fixt je administratie

http://www.klj.be
http://www.klj.be
http://www.klj.be
http://www.klj.be
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KLJ Zondereigen kijkt naar het vogeltje

Aantal leden: 130 • Aantal bestuursleden: 27 • Leeftijdsgroepen: +6, +9, +12 & +16 • Op ons verlanglijstje: overnachten in ons lokaal. Na de keuring kunnen we hopelijk blijven slapen en verhuren!
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KLJ Zondereigen kijkt naar het vogeltje

Gegroet iedereen! Op 13 augustus 
organiseerde KLJ Zondereigen het 
Belgisch Kampioenschap Retro-
koers ‘De kassei van Zondereigen’ 
voor wielertoeristen. Deze koers is 
een gewone wielerwedstrijd, waar-
bij de deelnemers zo snel mogelijk 
17 toertjes moeten rijden door onze 
gemeente. Dit doen ze allemaal in 
een lekker retrojasje, zoals de naam 
al doet vermoeden. Op deze foto zie 
je het doel van de wedstrijd, de ren-
ners eens goed laten afzien terwijl 
de toeschouwers toekijken en ze 
luid staan aan te moedigen. Dit 
geeft al onze deelnemers een 
 energieboost om alles uit de kast te 
halen en te knallen op de fiets!  
Concreet zie je hier Nick Van Laer, 
actief +16-lid, die Roel Vermeiren, 
een +12-lid van ons staat aan te 
 moedigen. Deze foto toont het 
prachtige van KLJ in ons dorpje, bij 
ons  worden leeftijdsgrenzen ver-
legd en maakt iedereen plezier met 
elkaar, top sfeer! 

✒❝Uw stalen ros en u 
moeten aan volgende  
zaken voldoen: vitesse aan 
de baar, geen klikpedalen 
en haar op de benen …

Maarten  
van den Broek
KLJ Zondereigen

Aantal leden: 130 • Aantal bestuursleden: 27 • Leeftijdsgroepen: +6, +9, +12 & +16 • Op ons verlanglijstje: overnachten in ons lokaal. Na de keuring kunnen we hopelijk blijven slapen en verhuren!
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WEB
SHOP
SAMEN
AAN
KOOP

Webshop
Bij een echte KLJ’er horen ook 
de echte, officiële KLJgadgets. 
Kies en bestel de gadgets 
 online via www.klj.be.

Samenaankoop
KLJsamenaankoop biedt 
goederen en diensten aan 
 tegen voordelige tarieven. Deze 
promoties worden aangebo
den op jouw vraag of die van 
een andere KLJafdeling. 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

Terug naar school met KLJ
Webshop Steel de show op de schoolban-
ken met jouw KLJ-schoolgadgets. Les vol-
gen was nog nooit zo leuk.  

Balpen 0,80 euro 
Potlood 0,60 euro 
Houten latje 1,50 euro 
Pennenzak 6,50 euro 
Ringmap 8,00 euro

Niet enkel in het klaslokaal, maar ook in 
de eetzaal en op de speelplaats ben jij een 
echte KLJ’er! Jouw stukje fruit, koekjes en 
boterhammen smaken beter dan ooit 
tevoren in deze KLJ-lunchgadgets.

Brooddoos 4,00 euro 
Koekendoosje 2,50 euro
Drinkbus 11,50 euro
Mok 5,00 euro

KLJ-truien
Samenaankoop 
Bedrukking? KLJ-logo en afde-
lingsnaam op de achterzijde van 
de trui 
Bestellen? Vanaf 5 stuks  
per afdelingsnaam 
Voorziene leverdatum?  
Half december 2017 
Afhalen? In een KLJ-regiokan-
toor (Deinze, Herentals, Eupen 
of Leuven), ze worden NIET per 
post verzonden.

Prijzen?

Vanaf 5 stuks Vanaf 10 stuks Vanaf 15 stuks Vanaf 21 stuks
€45/stuk €35/stuk €32/stuk €30/stuk

De samenaankoop KLJ-truien loopt t.e.m. zondag 8 oktober 2017.
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de huisfilosoof

Het is ondertussen ongeveer twee jaar gele-
den dat ik voor het eerst een huisfilosoofar-
tikel schreef. In die twee jaar tijd is er veel 
gebeurd: er was een zwart gat na elke cur-
sus, er werden in het grootste geheim 
K3-optredens gegeven en ook collega-huisfi-
losofen beleefden allerlei avonturen. Benen 
werden gebroken en rendieren ontsnapten 
om daarna terug gevangen te worden.
Natuurlijk zijn er naast al die veranderin-
gen van de laatste twee jaar ook dingen die 
weinig tot niets veranderd zijn. Zo zijn er 
nog altijd duizenden enthousiaste KLJ’ers 
die met veel goesting en energie KLJ ma-
ken. Sonja tapt nog altijd Karmeliet van het 
vat en woensdag is gelukkig ook nog altijd 
pannenkoekendag. Er zijn ook iets minder 
aangename dingen die amper veranderd 
zijn: Belgische zomers zijn nog altijd met 
regen, er rijden nog steeds treinen met ver-
traging en er komen nog altijd snottebellen 
uit de neus van het kindje dat op zaterdag 
zonder zakdoek naar KLJ komt.
Ook mensen kunnen veel veranderen in 
twee jaar tijd. Ik sleur ondertussen het ge-
wicht van een extra zak patatten mee, ver-
anderde van lievelingsmop en telefoona-
bonnement en draag tegenwoordig ook 
een horloge. Wat daarentegen helemaal 
niet veranderd is in die tijd, is mijn uitstel-
gedrag. Als een paper doorgestuurd moet 
worden voor 23u59, is het een prestatie om 
die om 23u58 af te krijgen. Als de deuren 

van de trein piepen, begint mijn sprint 
meestal nog maar net. En als de deadline 
voor een Idee-artikel vorige week was, zit 
ik nu rustig op die trein te schrijven.
Ook ik kan genieten van de rust die me 
overvalt de minuut nadat een paper door-
gestuurd is of bij het neerploffen in de 
trein en ook ik voel me schuldig als ande-
ren moeten wachten door mijn uitstellen. 
Toch is dat allemaal blijkbaar niet genoeg 
om mijn gedrag te veranderen en heb ik 
nog geen flauw idee van wat daar dan wel 
voor nodig is. Ondertussen tikt de klok ge-
woon verder en kan ik niet veel meer doen 
dan iedereen die ooit op mij gewacht heeft 
te bedanken, dus bij deze: een oprechte 
dankjewel voor al jullie tijd! De komende 
twee jaar neem ik in elk geval de tijd om 
verder na te denken over hoe nog meer ge-
wacht voorkomen kan worden.

Error 404: geen titel wegens  
uitstelgedrag

Eveline Kenis
Nationaal ondervoorzitter

✒❝ Ik sleur ondertussen het 
gewicht van een extra zak patatten 
mee, veranderde van lievelingsmop  
en draag tegenwoordig ook een 
horloge. 
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STRAK GEVORMD
Kiezen om leiding te worden, is kiezen om 
de held te worden van je leden. Een grote 
verantwoordelijkheid, maar eentje waar 
veel plezier aan vasthangt. 

vorming

Trainingsdagen
Samen met andere jonge leiding op 
zoek naar de basistalenten van een 
leid(st)er.

 t 27-30 oktober (herfstvakantie)
deel 1 of 2, Waasmunster en  
Roeselare

 t 2-5 november (herfstvakantie)
deel 1 of 2, Herentals 

 t 29 oktober-3 november 
 (herfstvakantie)
TDweek, Kinrooi

 t 9-12 februari  
(krokusvakantie 2018)
deel 1 of 2, Lokeren en Dworp

 t 15-18 maart  
(krokusvakantie 2018) 
deel 1 of 2, Herentals

 t 9-14 april (Paasvakantie 2018)
TDweek, De Pinte

Hoofdanimator
Op een Hoofdanimatorcursus kan 
je heel wat thema’s vinden die je 
helpen de nodige talenten verder te 
ontwikkelen. 

 t 6-8 oktober 2017
Thema A of C, Overijse 

 t 29 oktober-3 november 2017
Thema A, B en C, Kinrooi

 t 1-3 december 2017
Thema B of C, Zedelgem 

 t 9-12 februari 2018
Thema A en C, Lokeren

 t 23-25 maart 2018
Thema A of B, Waasmunster 

 t 9-14 april 2018
Thema A, B en C, De Pinte

Verdere vorming
Op Verdere Vorming gaan we die
per in op thema’s die minder stan
daard zijn. Data en locaties vind je 
op www.klj.be/kalender.

Vorming op Maat
Omdat niet alle groeicurves hetzelf
de zijn, omdat niet alle afdelingen 
hetzelfde zijn, omdat niet altijd alle 
talenten nodig zijn, zet KLJ ook in op 
Vorming op Maat. Stel je vraag en 
de VKB’ers komen ter plaatse om 
jullie te laten groeien.

NIEUW: Je traject in één keer 
betalen
Vanaf dit jaar betalen deelnemers 
bij hun eerste deelname aan een 
traject, voor alles binnen dit traject 
(de verschillende delen van de cur
sus + reflectiemoment).

✒❝ Tijdens 
Trainingsdagen 

heb ik veel geleerd 
over leiding zijn en 
bovendien heb ik 
er een hele hoop 
KLJvrienden bij

gekregen.

Marie 
Van der Meiren

KLJ Nieuwrode

✒❝ Voor een 
vorming groot of 
klein moet je bij 

onze VKB zijn! Van 
een vorming op 
maat helemaal 

aangepast aan de 
noden van jouw 
afdeling tot een 

cursus Trainings
dagen.

Arne Baeyens
VKB OostVlaanderen
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ledenbinding

 t LEDENBINDINGSTIP 1
KLJ Zele-Heikant

 t LEDENBINDINGSTIP 2
KLJ Loker-De Klijte

Behandel je leden als mini-superheldjes en help ze grootse 
daden te verwezenlijken.

‘We organiseren een vergadering met leden om zo de plan-
ning te maken. Zo is het echt hún kalender!’

Superheldencapes & 
Sorry voor alles
Ooit gehoord van superheldencapes voor je –8?  
KLJ Zele-Heikant maakte één grote cape van kleine, 
aan elkaar genaaide stukjes stof waar ze per activiteit 
de namen van de aanwezige leden op schreven. Wie 
doorheen het jaar het vaakst aanwezig was, kreeg de 
grote cape!

Sorry voor alles, leden van de –16. Net zoals in het 
programma ‘Sorry voor alles’ wordt het leven van een 
KLJ’er, zonder dat hij/zij dit weet, in handen genomen 
door de leiding. Het betere verborgen camerawerk 
wordt tijdens de activiteit aan de leden getoond met 
de vraag wat de leiding allemaal heeft uitgespookt. 
Juiste antwoorden leveren punten op. Veel punten 
leveren mooie prijzen op!

✒✒ Berend Jacobs
KLJ ZeleHeikant

+16’ers zeggen zelf 
wat ze willen doen!
We zetten op de activiteitenbrief echt letterlijk dat het 
ledenvergadering/KLJ-café is. Ze komen langs, wij 
voorzien wat natjes en droogjes en tijdens het babbe-
len en lachen komen er ideeën naar boven. De activi-
teiten en ideeën die ze aangeven zorgen ervoor dat we 
als bestuur de planning van activiteiten heel makke-
lijk kunnen maken. Vaak stellen ze activiteiten voor 
waar wij niet aan dachten of dachten dat er geen inte-
resse voor zou zijn.

We doen deze activiteit telkens in het begin van het 
werkjaar. Maar doorheen het jaar mogen ze ook de 
stift nemen en nog een suggestie opschrijven. Het 
bord blijft in het zicht hangen dus we vergeten niet 
snel hun voorstellen!

✒✒ Fréderique Dauchy 
KLJ Loker – De Klijte
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Nieuwe leiding, 
een vat vol 
engagement
Hoera! Alweer iemand die zich wil inzetten voor jouw 
afdeling! Nieuwe leiding is altijd goed nieuws. Maar hoe ga 
je met die nieuwe energie en ideeën om? In dit artikel van 
Idee vind je alvast een aantal praktische tips & tricks! 

8 tips  
voor nieuwe 
leiding 
Net als nieuwe mensen in je 
klas of kot, is het voor nieuwe 
leiding niet vanzelfsprekend 
om in de groep te treden. Ook 
voor rasechte KLJ’ers met veel 
ervaring is de stap naar leiding 
een sprong in het onbekende. 
Hiernaast kan je alvast 8 tips 
terugvinden over hoe je deze 
overgang voor hen zo aange
naam mogelijk maakt. 

1 Leer de persoon kennen
Of de nieuwe persoon nu een 

vriend van een vriend is, een door
winterd KLJlid of een “toevallig 
naar jouw dorp verhuisde stads
mus”, neem de tijd om hem/haar te 
leren kennen. Geef hen de kans om 
zichzelf voor te stellen en stel jullie 
open om hen echt te leren kennen. 
Toon ook aan de buitenwereld wie 
het nieuwe gezicht is. Kondig op jul
lie site, Facebookpagina of leden
boekje een aantal nieuwelingen 
aan en zet hen even in de spotlight.

2 Kies een meter of peter
Deze persoon kan de nieuwe 

leiding bijstaan in een heleboel  
zaken. Zowel om vragen te beant
woorden als om hem/haar een 
plaatsje in de groep te helpen vin
den. Hij/zij kan een begeleider zijn 
die mee helpt om hun taken juist te 
verwezenlijken, of een praatpaal 
die luistert naar hun vragen, pro
blemen en onzekerheden. Iedereen 
is anders, zoek een peter of meter 
op maat.

✒❝Ook voor rasechte KLJ’ers met veel 
ervaring is de stap naar leiding een 

sprong in het onbekende.

vorming
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3 Leer hen de afdeling kennen. 
BV en VB, JR en PR, PR en  

WCV, ... voor elk klusje, voor elk 
mandaat en elke vergadering heb
ben jullie wel een bepaalde naam 
(en liefst afkorting). Als nieuweling 
is het niet gemakkelijk om de ver
gadering te volgen als je zelfs niet 
eens weet waar het over gaat. 
Maar ook de aloude traditie van het 
om de beurt voor een traktatie zor
gen op de vergadering is voor hen 
compleet nieuw. Het is erg handig 
voor hen als je een draaiboek 
maakt van  jullie afdeling. Hierin kan 
je een  bestuursvergadering be
schrijven, de jaarlijkse grote acties 
opnemen en ook een afkortingen
lijst kan wel eens wonderen doen.

4 Laat hen een plekje vinden in 
jullie team

Na jullie jaarlijkse evaluatie zijn er 
weer een aantal taken die een an
dere verantwoordelijke zoeken. In
formeer de groentjes over ALLE ta
ken en functies die er zijn binnen 
jullie afdeling en vraag aan een 
meter of peter of deze eens wil 
overlopen of er dingen zijn die hen 
interesseren. Dit is niet alleen han
dig voor het eerste jaar, maar biedt 
ook de mogelijkheid om naar de 
toekomst toe de juiste mens op de 
juiste plaats te krijgen.

5 Bied hen groeikansen aan
Zo kan je ze bijvoorbeeld 

meesturen op Trainingsdagen. Hier 
krijgen ze heel wat tips en tricks 
mee om op twee stevige benen een 
groep jongeren een hele dag te 
kunnen boeien. Samen met alle
maal andere nieuwelingen uit ver
schillende KLJafdelingen, leggen 
ze hier de basis van een goede lei
der en kunnen ze daarna gemak
kelijker hun mannetje staan (en dus 
een plaatsje vinden) tussen al die 
ervaren rotten.

dossier

➜
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✒❝ Samen met andere nieuwelingen  
uit verschillende KLJafdelingen leggen ze hier  

de basis voor een goede leider.

vorming

➜ 6 Steun hen in alle kleine dingen
Je bent niet enkel helemaal in 

het begin nieuw. Het duurt wel even 
voor je helemaal mee bent. Zet 
daarom de meters en peters aan 
tot het blijven ondersteunen van de 
nieuwe persoon, het hele jaar door. 
Dit kan om kleine dingen gaan, zo
als eens vragen hoe een activiteit 
geweest is of nog eens naast hen 
gaan zitten op een vergadering (zo 
is een vraag snel gesteld).

7 Doe aan teambuilding
Om ze helemaal te betrekken 

in de groep, heb je de groep zelf 
nodig. Na wat kennismaking is het 
daarom al snel tijd voor wat team
building. Je kan een avontuurlijke 
dag voor het hele team organise
ren, of eens gaan quizzen bij een 
naburige (jeugd)vereniging. Ge
woon even met jullie team erop uit 
om elkaar nog beter te leren ken
nen en stevig aan elkaar vast te 
hangen.

8 Vergeet hen ook niet na KLJ
En last but not least! Een lei

dingsploeg is veel meer dan een 
aantal mensen die je op vergade
ringen en tijdens activiteiten tegen
komt. Het zijn vrienden voor het le
ven, die je allemaal hebt leren 
waarderen met hun eigen scherpe 
en zachte kantjes. Ga je wel eens 
op café? Of hebben jullie de ge
woonte alle KLJfuiven van het ge
west bij te wonen? Vergeet zeker 
ook niet de nieuwelingen uit te no
digen voor deze bezigheden, sta 
open voor deze nieuwe wind en ge
niet met nog meer zielen van nog 
meer vreugd!
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Trainingsdagen
Trainingsdagen, dat is de basis
cursus of leidingscursus van 
KLJ. Ideaal voor nieuwe leiding 
om begeleid te worden bij hun 
eerste stappen in hun nieuwe 
carrière. 

Je krijgt 50 uur vorming rond 
speluitleg, spelen maken, afde
lingswerking en moeilijke situa
ties met leden. Je leert je eigen 
zwaktes en sterktes kennen en 
samen gaan we op zoek naar 
hoe je stevig van start kan 
gaan. KLJcursussen zijn daar
naast ook ontmoetingsmomen
ten voor KLJ’ers, vol uitwisse
ling. Je maakt er dus ook heel 
wat nieuwe vrienden. 

Strakke attestering
Trainingsdagen is geattesteer
de vorming. Dat wil dus zeggen 
dat je, na afloop van het traject, 
een attest krijgt van ‘animator 
in het jeugdwerk’. Dit is een offi
cieel attest dat door de Vlaam
se Overheid wordt uitgereikt en 
een bewijs is van jouw ervaring 
in het jeugdwerk. 

Kostprijs en traject
De prijzen van onze vormingen 
zijn steeds inclusief 
overnachtingen en maaltijden.  
Vanaf werkjaar 20172018 
betalen deelnemers meteen 
voor het volledige traject. Het 
animatortraject kost dan 120 
euro, onafhankelijk van op 
welke momenten je deze 
vorming volgt. Je kan namelijk 
kiezen tussen verschillende 
trajecten die allemaal tot 
hetzelfde attest leiden. 

Train je fit 
en word 
animator
Samengevat moet je dus 
50 uur cursus volgen en 
kan je daarna 50 uur 
stage volgen in je eigen 
KLJafdeling. 
Tot slot moet je dan  
een terugkommoment 
meevolgen van 4 uur. 
Daarna heb je volgens 
de overheid recht op je 
attest ‘animator in het 
jeugdwerk’. 

Kalender voor  
Trainingsdagen 
Zie ‘strak gevormd’ 
pagina 20.

vorming

Je nieuwe leiding 
strak gevormd!
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Tine Vandeburie KLJ Heestert

Leeftijd: 22 jaar • Studies: bachelor Agro en biotechnologie (Dierenzorg) • Job: medewerkster varkensbedrijf Duroc d’olives • Sociale status: relatie met Wouter (KLJ Ingooigem) • Guilty pleasure: chips!

06.15 Vroege wekker De dag begint 

vroeg, met kleine oogjes, maar voor 

 iedereen met veel goesting om alles te 

geven op het Landjuweel!

07.50 Eindelijk ons tentje gevonden  
Alles lossen en smullen van heerlijke 
ontbijtkoeken.

08.12 Eerste sport = piramide bouwen Volle concentratie zodat alles goed  verloopt. We zijn alvast trots op onze  stevige piramide.

16.00 De dag vastleggen Als afsluiter 
van onze dag maken we een  
groepsfoto samen met onze trofee,  
wat is heel de bende trots.13.30 Even bezinnen Eindelijk begint  

het K-moment en openingsnummer  

op het groot middenplein. Jeroen en 

Marieke nemen voor KLJ Heestert deel. 15.30 De peptalk – Tijd voor de finale touwtrekken gemengd/jongens +16. Een goede peptalk laadt ons  helemaal op!

14.00 Onder de indruk We kijken met de hele bende vol bewondering naar alle demonstrerende KLJ-afdelingen. Echt adembenemend om te zien.

15.45 EN DE WINNAAR IS…  

KLJ HEESTERT!!! Wat zijn we super  

trots op onze touwtrekploeg!
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fotodagboekTine Vandeburie KLJ Heestert

‘Na 2 maanden oefenen was het zo-
ver, we mochten ons gaan bewijzen 
op het tweejaarlijkse Landjuweel te 
Lovendegem! Na het piramide bou-
wen, raakten we bij het touwtrek-
ken telkens door naar de volgende 
ronde! Tot slot was het aan de meis-
jes om zich te bewijzen in het wim-
pelen en de kringdans. We hadden 
veel zin om de kringdans perfect te 
doen, niet enkel voor onszelf, maar 
ook voor Ine, lid van KLJ Heestert 
én dansmonitrice. Mét resultaat, 
want we werden knap vierde in onze 
ring, trots! Na de middag konden 
we allemaal gezellig genieten van 
de demonstraties, maar er was ook 
wat spanning want onze touwtrek-
ploeg moest de finale van jongens/
gemengd +16 nog trekken. Na ver-
schillende mooie demonstraties 
was het zover: de finale touwtrek-
ken. Onder luid gejuich van de hele 
afdeling trok ons team zich na twee 
keer trekken naar de overwinning, 
GOUD! Onze dag op het Landjuweel 
was dan ook meer dan geslaagd.’

✒❝Na 6 jaar zijn we 
opnieuw nationaal kampi
oen, dat was geleden van 
het Landjuweel in Ware
gem, WestVlaanderen!

Leeftijd: 22 jaar • Studies: bachelor Agro en biotechnologie (Dierenzorg) • Job: medewerkster varkensbedrijf Duroc d’olives • Sociale status: relatie met Wouter (KLJ Ingooigem) • Guilty pleasure: chips!

Tine

08.12 Eerste sport = piramide bouwen Volle concentratie zodat alles goed  verloopt. We zijn alvast trots op onze  stevige piramide.

09.15 Trekkerdetrek Onze touwtrek-

ploeg geraakt door hun eerste poules.

Om 11 uur zullen ze strijden om een 

plaats te bemachtigen in de finale.

09.36 Met vlag & wimpel De wimpel-

meisjes doen hun demonstratie van de 

muziekreeks en basisreeks.

16.00 De dag vastleggen Als afsluiter 
van onze dag maken we een  
groepsfoto samen met onze trofee,  
wat is heel de bende trots.

21.00 Een gezellige afsluiter We gaan 

nog samen met de groep eten.  

Zo werd een leuke dag ook goed  

afgesloten.
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het booreiland

Annelies “KLJ Melsele heeft er be-
wust voor gekozen om leiding te laten 
roteren tussen de verschillende leeftijds-
groepen. Dit systeem, waar sommigen 
grote ogen bij trekken, heeft veel voorde-
len. Als leiding sta je wekelijks afwisse-
lend bij een andere leeftijdsgroep, zo 
krijg je de kans om iedereen te leren ken-
nen. In de laatste jaren zijn we heus wat 
gegroeid, maar toch vinden we het als 
leiding fijn om bij elke leeftijdsgroep de 
kans te krijgen om ons uit te leven. Als je 
roteert als leiding tussen de groepen, 
kan je bij elke leeftijdsgroep aangepaste 
activiteiten geven en hoef je je fantasie 
niet te beperken. Wat bij –12 niet lukt, 
kan je een volgende keer proberen bij +12 
of +16. Ook bij het vergaderen met de lei-
ding geeft dit voordelen. Bij problemen 
weet iedereen waar het over gaat en kan 
elke leider tijdens activiteiten erop in-
spelen. Onze jongste groep gaat niet mee 
op kamp, het zou jammer zijn dat die lei-
ding de andere groepen pas leert kennen 
op kamp. De twee oudste groepen doen 
gezamenlijke activiteiten op kamp en als 
elke leiding elk lid kent, wordt er een su-
perhechte groep gevormd. Kortom, bij 
KLJ Melsele kom je terecht in een warm 
nest waar 12 leiders en leidsters elke 
week klaarstaan voor iedereen!”

Leeftijd: 19 jaar • Aantal jaar in KLJ:  
13 jaar • Functie: sport, hoofdleiding • 

Studies: ergotherapie

Robbe “Bij ons in KLJ Sinaai is er 
een vast leidingsteam per leeftijdsgroep 
en dat heeft voordelen. Zo kunnen de 
leden een betere band met hun leiding 
opbouwen en omgekeerd geldt dat ook. 
Wij leren onze leden beter kennen en 
komen te weten welke hobby’s ze buiten 
KLJ hebben, hun passies, maar ook 
bijvoorbeeld welke spelletjes ze graag 
en minder graag spelen. Zo kunnen wij 
ons wat aanpassen aan hun interesses. 
Zeker voor de jongsten en de nieuwe 
leden is een vaste leider of leidster een 
extra houvast. Ook de ouders weten wie 
ze moeten aanspreken als ze iets kwijt 
willen of vragen hebben over kampen of 
weekends. 
Bij de +16-activiteit op vrijdag is een 
vaste leidingsgroep dan weer minder 
belangrijk. Hiervoor hebben wij ook 
enkelen aangeduid als leiding, maar 
aangezien de meesten van hen zondag 
ook leiding geven en soms geen tijd 
hebben, komt het wel eens voor dat 
iemand anders leiding wilt geven bij de 
+16. Op vrijdag zijn de leiders en 
leidsters van zondag namelijk zelf lid. 
Voor de oudsten maakt dat nu ook niet 
zoveel uit wie leiding geeft. Zolang het 
maar plezant is!”

Leeftijd: 19 jaar • Aantal jaar in KLJ:  
11 jaar • Functie: gewestverantwoorde-

lijke • Studies: Toegepaste taalkunde 
Spaans-Frans

2 MENINGEN OVER

Vaste leiding per leeftijdsgroep of niet?

Neen.

Annelies Vinck
KLJ Melsele

Ja.

Robbe Van Hecke
KLJ Sinaai
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 t CIJFERWERK

KLJ-varia

 t DUURZAAMHEID  t WEDSTRIJD

75 
afdelingen hebben samen 

genoten van een 
schitterend Landjuweel

777 
reeksen werden in de 

voormiddag door streng 
maar rechtvaardige jury 

gejureerd

94 
bekers werden er uitgereikt 

aan een hoop  
gelukkige KLJ’ers

138
groepen mochten een 

reeks demonstreren tijdens 
het middagprogramma

1,5 km 
Herashekkens werden 

opgezet voor het 
Landjuweel om alles in 
goede banen te leiden

Duurzaam 
organiseren, 
ook voor jouw 
afdeling!
Wil je jouw evenement duurzamer 
maken, maar heb je geen idee hoe 
eraan te beginnen? Welke keuzes 
zijn beter en welke stappen kan je 
ondernemen om de organisatie van 
je evenement naar een duurzamer 
niveau te tillen? Het Federaal Insti
tuut voor Duurzame Ontwikkeling 
plaatste alles netjes op een rijtje op 
hun website rond duurzame evene
menten. Zeker de moeite om als 
 afdeling eens onder de loep te 
 nemen! Want “we zijn ons niet altijd 
bewust van de impact van een 
 evenement op onze maatschappij”. 
Je vindt er ook een vragenlijst terug 
om de duurzaamheid van je evene
ment na te gaan, onderwerp dus 
jullie beenhespfestijn, ouderavond 
of openluchtfuif eens aan de test.

LL Meer info: www.duurzaam
evenement.belgium.be

Gezocht:  
leuke  kamp- 
tradities
Een kampthema, dé manier om je 
kamp in te kleden en er een 
knotsgekke boel van te maken. 
Vaak heb je als afdeling dan ook 
een hoop gewoontes rond 
kampthema’s. Wat is bij jullie de 
leukste traditie rond de inkle-
ding van je kamp? Wat maakt het 
zo bijzonder en leuk? De Heem-
kundige Kring van Vlaanderen 
gaat op zoek naar de leukste tra-
ditie en bekroont deze met een 
uitstap ‘Terug in de tijd’ voor de 
winnende leeftijdsgroep én een 
artikel in dit eigenste tijdschrift! 
Hoe deelnemen? Simpel! Noteer 
hoe jullie kampthema tot stand 
komt, welke vaste ingrediënten 
een rol spelen in de uitwerking 
ervan en waarom het volgens jou 
een echte (kamp)traditie mag ge-
noemd worden. Stuur dit alle-
maal vóór 10 oktober naar  
daphne.maes@heemkunde- 
vlaanderen.be of post een foto op 
www.facebook.com/de leukste-
jeugdbewegingstraditie. Veel 
succes!

http://www.duurzaamevenement.belgium.be
http://www.duurzaamevenement.belgium.be
mailto:daphne.maes@heemkunde-vlaanderen.be
mailto:daphne.maes@heemkunde-vlaanderen.be
http://www.facebook.com/deleukstejeugdbewegingstraditie
http://www.facebook.com/deleukstejeugdbewegingstraditie






Aïcha
 verdrinkt op zee.
 speelt in de rivier.

Jij beslist mee.

Help de grondoorzaken van 
gedwongen migratie aanpakken 
in het Zuiden. Steun 11.11.11.
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