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KLJ, dat maak jij!
Een nieuw jaar, een nieuw begin. Bij KLJ nemen we dat 
erg letterlijk, want op 1 januari is onze nieuwe beleids
periode gestart. Met de input van onze afdelingen 
en van onze vrijwilligers onder de arm, schreven we 
in 2016 al een vierjarenplan. Ondertussen zag de 
Vlaamse overheid dat het plan in orde was en keurde 
het goed. Nu is het aan ons om het ook uit te voeren. 
Maar wat gaan we dan doen? Wel, KLJ wil verder 
 inzetten op vier grote domeinen, namelijk: afdelingen, 
vrijwilligers, aanbod en de stem van onze achterban 
in de samenleving. We kiezen bewust voor een solide 
beweging die (h)erkend wordt in Vlaanderen als een 
organisatie met een grote maatschappelijke meer
waarde. En die meerwaarde, die start in je afdeling, 
want met KLJ bouw je in jouw gemeente mee aan een 
prachtige toekomst voor kinderen en jongeren. Net 
daarom wil ik je een heerlijk jaar toewensen. Eentje 
waarin je weer mag doen waar je goed in bent: samen 
met vrienden en leden heerlijke momenten creëren 
en beleven. Geniet dus van 2018, pik in je 
regio nog een nieuwjaarsreceptie of 
feestje mee en vlieg er dan vol goes
ting weer in. Want, jij maakt KLJ. 
Een dikke merci voor je engagement!

Isaak

 t VOORZITTER KLJ NATIONAAL
isaak.dieleman@klj.be



KLJ Lichtaart

KLJ Eel

KLJ Hoeleden



#KLJleidingzijnisfijn

KLJ Lichtaart

KLJ Gistel

KLJ Kleine Brogel

KLJ Meensel-Kiezegem



6 idee • januari 2018

 t CIJFERWERK

het stof van de wereld

 t PERSLEK Waar liggen jongeren 
anno 2018 wakker van? Onderwijs, 
goed in je vel zitten en diversiteit, 
zo blijkt uit een recente rondvraag 
van de Vlaamse Jeugdraad. Maar 
ook armoede, vrije tijd, natuur en 
milieu, opwarming van de aarde, 
werk, gezondheid en mobiliteit 
 vinden we belangrijk. Aan KLJ-voor- 
zitter Isaak Dieleman om daar iets 
mee te doen. Waarom Isaak? Wel, 
hij werd zopas verkozen als jeugd-
werkadviseur in die Vlaamse Jeugd-
raad. Samen met zeven andere jeugd-
werkadviseurs en acht jongeren- 
adviseurs vormt hij nu een advies-
orgaan dat de komende drie jaar 

raad geeft aan de Vlaamse regering. 
Isaak vertegenwoordigt met andere 
woorden de stem van kinderen, 
 jongeren en hun organisaties. Op 
een eerste advies rond een van de 
jongerenthema’s is het wel nog even 
wachten. De zestien adviseurs wil-
len eerst zoveel mogelijk kinderen 
en jongeren horen rond het thema 
waaraan ze werken voor ze er zelf 
mee aan de slag gaan. Wij wensen 
onze voorzitter, in afwachting van 
een eerste wapenfeit, al heel veel 
succes!

✒✒ Jonas Smeulders
Communicatiemedewerker KLJ

Nieuwe Vlaamse Jeugdraad 
 verkozen en er zit een KLJ’er bij

2520,03
euro. Zoveel zamelde KLJ 

in voor Trias. Het bedrag werd 
overhandigd tijdens de 

Warmste Week van Studio 
Brussel. 

291
KLJ’ers waren op 

20 december aanwezig op 
het KLJ-checkpoint in domein 

Puyenbroeck, waar de 
 Warmste Week doorging. 

Per persoon ging er 2 euro 
extra in onze Trias-pot.

36
KLJ-afdelingen waren 

 vertegenwoordigd op het 
KLJ-checkpoint. Daarmee 
was er uit elke regio op 

zijn minst wel één afdeling 
aanwezig. 

40
euro. Met dat bedrag geeft 
Trias jongeren in het buiten-

land al een serieuze kans om 
een eigen zaak te beginnen. 
Met ons ingezamelde bedrag 

kunnen er dus heel wat 
 ondernemingen starten!
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het stof van de wereld

 t MIJN GEDACHT
Alec Lamberts (19)
KLJ Bazel

 t KLJ ZONDER GRENZEN

Wat als je 
 mening altijd 
waar was?
Dat is al zo. Dat is jouw mening waar
schijnlijk ook over je eigen mening. Ver 
wacht chaos en utopie die versmelten 
tot een vierde dimensie die wij ons niet 
kunnen voorstellen. Want denk nu zelf; 
tegenstrijdigheden die allemaal juist 
zijn, dat is niet te vatten. Natuurlijk gaat 
het in de vraagstelling enkel om mijn 
mening, dat geeft minder problemen. 
Of net niet. Net als de meesten verander 
ik wel eens van mening, en gelukkig 
ook. Moet je altijd bij je eerste gedacht 
blijven? Dat is volgens mij niet altijd 
het beste. Maar omdat ik van mening 
verander, blijft het probleem van een 
onbegrijpelijke dimensie. Ik geloof de 
muziekgroep School is Cool dan ook als 
die beweert: ‘The world is gonna end 
 tonight.’ Die ‘tonight’ zal de nacht zijn 
dat al mijn meningen van vroeger en nu 
waar zijn. Tot dan zijn we veilig.

De ‘L’ in Afrika
Nog enkele maanden en ik studeer 
af als bio-ingenieur, maar eerst 
moet ik nog een aantal opdrach-
ten afwerken. Saai? Nee hoor. Zo 
ging ik in november twee weken 
lang de landbouw bestuderen in 
Afrika. Dat eert wel de ‘L’ in KLJ, 
vond ik. ‘Eet genoeg’, zei een oud- 
leiding voor ik vertrok, ‘en vergeet 
je activiteiten niet te e-mailen.’ 
Hij zou me dat weekend vervangen 
als leider. Ik beleefde echt een 
 geweldige tijd in Afrika. En mijn 
vervanger deed het ook goed. Toen 
ik uitzonderlijk een beetje inter-
netverbinding had, las ik dat de 
activiteit zeer geslaagd was. Een 
moment dat me deed glimlachen.

✒✒ Simon De Cannière
KLJ Aartselaar

Alec

✒❝ De 
schoonheid van 
een banale dag. 
Er gebeurt niets 
als je niet heel 

aandachtig kijkt. 

Rik Torfs
Hoogleraar KU Leuven

✒❝ Bevestigd. 
Als we élke dag 

Sportpladijs zouden 
houden, was er 

nooit meer oorlog 
én was er vrede in 

alle hartjes. 

Peter Van de Veire
Radiopresentator MNM

In november ging Simon De Cannière 
twee weken lang de landbouw bestude
ren in Afrika.
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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 Sander for ondervoorzitter
Ken jij Sander Malfliet al? Hij is 

25 jaar, komt van KLJ Hamme (Oost- 
Vlaanderen) en is sinds kort onze nieuwe 
nationale ondervoorzitter. Dat laatste 
heeft hij te danken aan het Nationaal 
Bestuur, dat hem in november verkoos. 
Nu vormt Sander samen met Eveline 
Kenis het duo dat de eindverantwoorde-
lijkheid draagt over onze beweging. 
En, samen met voorzitter Isaak en proost 
Dirk, zorgt hij er vanuit de Nationale 
Leiding voor dat KLJ de juiste richting 
uitgaat. Als ondervoorzitter zal Sander 
het Nationaal Bestuur en de Nationale 
Raad voorzitten, zal hij ons aanbod in 
diverse werkgroepen opvolgen en is hij 
mee het gezicht van KLJ. Een hele boter-
ham, maar wij hebben er alle vertrouwen 
in. Ervaring heeft hij tenslotte genoeg. 
Zo was Sander in het verleden ook al 
 actief als regionaal bestuurslid en onder-
voorzitter van Oost-Vlaanderen, en 
 VKB’er. We wensen hem alvast veel succes 
in zijn nieuwe functie!

2 Nationaal Congres
Het is gebeurd! Vanaf 2019 heb je 

rechtstreeks inspraak in de weg die KLJ 
moet volgen. Hoe? Door het Nationaal 
Congres. Over de komst van dat congres 
werd eind november beslist in de Natio-
nale Raad. En zo werd ook de laatste 
stap in de nieuwe KLJ-structuur goed-
gekeurd. Van zodra we voor de eerste 
editie een datum geprikt hebben, nodi-

gen we tot drie vertegenwoordigers van 
elke afdeling uit. Zo kan jouw afdeling 
zich rechtstreeks laten horen. Maar we 
willen meer. We willen ook in dialoog 
gaan en weten wat er leeft binnen KLJ. 
Waar lig je wakker van? Welke problemen 
zijn er binnen je afdeling? Wat loopt 
er mis in onze maatschappij? Wij zijn 
alvast benieuwd naar jullie mening. 
We kijken er dan ook naar uit om jullie 
daar te ontmoeten!

3 Jaarthema 2019-2020
Het lijkt veraf, maar we hebben al 

een jaarthema voor werkjaar 2019-2020! 
Dat thema is… (tromgeroffel)… Back to 
basics! Daarmee willen we de kracht 
van een jeugdbeweging weer in de verf 
zetten. We willen creatieve tips en ideeën 
delen over hoe je de jeugd weg krijgt 
van achter het computer-, smartphone- 
of tabletscherm en we willen kinderen 
en jongeren tonen dat de échte wereld 
ook meer dan de moeite is. Zit je hoofd 
nu al vol met leuke ideetjes? Laat ze dan 
aan ons weten! Misschien kunnen wij 
ermee aan de slag, of kan je het jaar-
thema zelf helpen uitwerken. Onze vrij-
willigers kijken er alvast naar uit om 
weer een formitastisch jaarthema neer 
te zetten!

OP HET 
NATIONAAL 

CONGRES 
VRAGEN WE 

DE INSPRAAK 
VAN JOUW 
AFDELING
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K-moment

Laat het vuur branden, geniet van de 
schijn. Omringd door KLJ-vrienden 
 genieten van het samenzijn. Warmte, 
sfeer, gezelligheid… Er is zoveel om aan 
elkaar te geven. Laat je inspireren,
leer om  positief te leven. Steek
elkaar aan, wees voor elkaar een
licht. En als je kan toveren, tover dan 
een lach op elkaars gezicht. Laat het 
vuur niet doven, zorg voor een energieke 
geest. Dan kan ik je beloven: KLJ is
een spetterend feest.

Methodiek
Ga rond het KLJ-logo staan
en denk aan een wens voor KLJ.
Wrijf heel hard in je handen tot ze heel 
warm zijn. Stop met wrijven. Je zal een 
prikkeling voelen. Dit zijn de wensen 
die je samen over KLJ uitspreekt.

✒✒ Karel Billiet
Pedagogisch medewerker
thema K in KLJ

‘Het vuur
van KLJ
zit ook
in jou’

Illustratie Eva Mundorff

Laat het vuur branden, geniet van de 
schijn. Omringd door KLJ-vrienden 
 genieten van het samenzijn. Warmte, 
sfeer, gezelligheid… Er is zoveel om aan 
elkaar te geven. Laat je inspireren,
leer om  positief te leven. Steek
elkaar aan, wees voor elkaar een
licht. En als je kan toveren, tover dan 
een lach op elkaars gezicht. Laat het 
vuur niet doven, zorg voor een energieke 
geest. Dan kan ik je beloven: KLJ is

en denk aan een wens voor KLJ.
Wrijf heel hard in je handen tot ze heel 
warm zijn. Stop met wrijven. Je zal een 
prikkeling voelen. Dit zijn de wensen 
die je samen over KLJ uitspreekt.

‘Het vuur
van KLJ
zit ook
van KLJ
zit ook
van KLJ

in jou’
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buitenlandse uitwisseling

✒❝ Een ont-
moeting met een 
groep jongeren 

uit Italië? 
Dat is pas een 

‘once in a lifetime 
 experience’.

✒❝ De 
 projectaanvragen 
voor een buiten-

landse uitwisseling 
zijn ook toeganke-

lijk voor lokale 
KLJ-afdelingen.

✒❝ Een buiten-
landse uitwisseling 
is een grote kans 
voor je afdeling. 
Denk met je be-

stuur na wat je wilt 
en hoe je dit wilt 

bereiken.
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buitenlandse uitwisseling

Uitwisseling, wasda?
Een internationale uitwisseling is 
een ontmoeting tussen jongeren-
groepen uit twee landen. Het is voor-
al bedoeld voor jongeren ouder dan 
16 jaar die hun blik willen verruimen 
en staan te popelen om andere cul-
turen te ontdekken. Ideeën en erva-
ringen uitwisselen staat centraal. 
Dat gebeurt aan de hand van work-
shops, activiteiten en spelen. 

 t Tof! Dus elke ontmoeting met 
een jongerengroep uit een ander 
land is een uitwisseling?
Neen. We kunnen niet alles een uit-
wisseling noemen. Samen met een 
buitenlandse jongerengroep deel-
nemen aan een festival, een activiteit 
organiseren met als doel winst te 
maken, een toeristische reis maken 
of een politieke bijeenkomst houden, 
valt uit de boot. 

 t En samen een kamp
Dat kan wel! Met een beetje organi-
satie en creativiteit kan je van je 
buitenlands kamp een fantastische 
uitwisseling maken. Zo kan je van 
elkaar leren door samen te koken en 
activiteiten te organiseren. De ter-
mijn van zo’n uitwisseling kan ge-
rust zeven tot veertien dagen duren.

Europa subsidieert
De reiskosten voor een hele groep 
kunnen hoog oplopen. Dat heeft de 
Europese Unie ook goed begrepen. 
Daarom heeft ze een subsidiepro-
gramma uitgewerkt dat tegemoet-
komt in reis- en verblijfskosten voor 
jongerengroepen die meedoen aan 
een internationale uitwisseling. Ook 
als KLJ kan je deze subsidies aan-
vragen. Je hoeft alleen een project-
aanvraag in te dienen. Als je project-
aanvraag vervolgens goedgekeurd ➜

Met je afdeling 
op buitenlandse 
uitwisseling

KLJ’er zijn stopt niet bij de grenzen van je dorp, gewest 
of regio. Zelfs niet bij onze landsgrens. KLJ’er ben je 
overal. Wil je bijvoorbeeld weten hoe jongeren in 
 Europa hun jeugd ervaren? Dan is een buitenlandse 
uitwisseling zeker iets voor jou!

organiseren?
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buitenlandse uitwisseling

wordt, kan je door de subsidie een 
serieuze boost geven aan je eigen 
KLJ-werking. Een buitenlandse uit-
wisseling hoeft dus niet veel geld 
te kosten! 

Hoe regelen we dit praktisch? 
Om als uitwisseling erkend te wor-
den, moet je, zoals gezegd, eerst een 
projectaanvraag indienen. Een iets 
moeilijkere, maar wel heel belang-
rijke, taak. Het subsidieprogramma 
van de Europese Unie waarbij je 
 terecht kan, heet Erasmus +. Jint vzw 
beheert dan weer alle Vlaamse aan-
vragen.

 t Oei, kan ik dat wel alleen?
Geen paniek. Heel wat mensen 
staan klaar om je te helpen. Maak 
daar dus gebruik van! Binnen KLJ 
zijn we volop expertise aan het op-
bouwen. Deze expertise delen we 
graag met jouw afdeling. Je kan ons 
makkelijk contacteren via interna-
tionaal@klj.be. Naast KLJ heb je ook 
nog Jint vzw en Wegwijs vzw. Ook 
zij helpen je om dit project tot een 
goed einde te brengen. 

 t Allemaal goed en wel, maar 
hoe vinden we een buitenlandse 
jongerengroep die met ons wil 
 uitwisselen?
KLJ heeft een groot netwerk. Zo 
hebben we Trias voor onze Noord-
Zuidsolidariteit. Binnen Europa 
 bestaat er MIJARC. Dat is een koepel 
van Europese jeugdbewegingen die 
gericht zijn op katholieke, landelijke 
jongeren. Echte KLJ’ers dus. Via het 
netwerk van MIJARC kan KLJ vrij 
eenvoudig contacten leggen met 
groepen in het buitenland. Zoek je 
nog een partner om mee uit te wis-
selen? KLJ staat je bij! 

Help! Hoe begin ik  eraan?
Lijkt een buitenlandse uitwisseling 
je enorm boeiend? Maar weet je niet 
waar te beginnen? Hieronder vind 
je drie makkelijke stappen die je al 
een heel eind op weg helpen. 

 t Contacteer ons
Wist je dat we met KLJ graag mee 
nadenken over je project? Wij willen 
je met alle plezier begeleiden. Heb 
je binnenkort een bestuursvergade-
ring? Nodig ons gerust uit. Je kan 
ons steeds bereiken via internatio-
naal@klj.be. 

 t Volg vorming of vraag ze aan 
Er zijn verschillende plaatsen waar 
je vorming kan volgen. In de eerste 
plaats organiseert Jint vzw zelf 
 vormingen. Deze zijn vooral gericht 
op de praktische werking en de aan-
vragen van projecten. Daarnaast 
heb je nog Wegwijs vzw. Voor een 
kleine prijs helpen zij je verder met 
jouw buitenlands kamp of buiten-
landse uitwisseling. Vraag je de 
vorming van Wegwijs aan via onze 
Vorming op Maat, dan krijg je zelfs 
een deel van de kostprijs terug-
betaald. 

 t Maak er iets fantastisch van!
Een buitenlandse uitwisseling is 
een grote kans. Denk met je bestuur 
na wat je wilt en hoe je dit wilt be-
reiken. Probeer goede afspraken te 
maken met je leidingsploeg en de 
groep waarmee je wilt uitwisselen. 
Zo ga je allemaal de ervaring van 
je leven tegemoet. 

✒✒ Gino Van Moer
Pedagogisch medewerker

LL internationaal@klj.be

Op weekend 
met Frankrijk 
en Duitsland
In augustus gaat een nieuwe 
primeur van start. De Franse en 
Duitse tegenhanger van KLJ, 
namelijk MRJC en KLJB, gaan 
samen op gemeenschappelijk 
weekend. En wij, de Belgische 
KLJ, zijn ook uitgenodigd! Zelf 
noemen ze het een festival 
voor de vrede. Het programma 
daarentegen lijkt niet op een 
echt festival, maar heeft meer 
weg van ons eigen vierjaarlijks 
leidings- en bestuursinitiatief 
Opkikker. Het zal een week-
end vol workshops, activiteiten, 
denkmomenten en feestjes 
worden! Voel je het ondertus-
sen al kriebelen, heb je niets te 
doen van 2 tot en met 5 augus-
tus en wil je samen met Franse 
en Duitse KLJ’ers vieren in het 
Franse Basançon? Hou dan 
zeker onze nieuwsbrieven en 
sociale media in de gaten. De 
promotie rond de uitwisseling 
volgt snel.

LL Wil je nu al je stoeltje reser-
veren? Mail dan als de bliksem 
naar internationaal@klj.be. 

➜
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Gino, waarom ruilen jongeren 
een buitenlands kamp in voor 
een uitwisseling? 
‘Een buitenlandse uitwisseling 
geeft een grote meerwaarde 
aan je ervaring. Het is altijd af-
wachten hoe de andere groep 
zal zijn. Dat is wel spannend. 
Maar na tien dagen kom je 
thuis en weet je dat je veertig 
nieuwe vrienden in het buiten-
land hebt.‘

Hoe ervaren jongeren het 
 uitwisselingsaspect? 
‘In het begin is er altijd wat terug-
houdendheid. Is het wel een 

toffe groep waarmee we uit-
wisselen? Wat doen ze anders? 
Toch blijkt voor velen net dat het 
leukste aspect van de uitwisse-
ling te zijn. Bovendien leer je 
ook jezelf kennen. Wat zijn jouw 
gewoontes? Waarom vind je 
iets vreemd?’ 

Wat met de taalbarrière?
‘Een mondje Engels spreken is 
aangeraden, maar bij veel +16- 
leden is dat geen probleem. 
 Tijdens het kamp merk je wel 
vooruitgang. Wat in het begin 
moeilijk gaat, is op het einde 
een evidentie.’ 

GETUIGENIS

Gino Van Moer 
is pedagogisch 
medewerker bij 

KLJ en komt vaak 
in contact met 

 jongeren die deel-
namen aan een 

uitwisselings-
project.

buitenlandse uitwisseling
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Alle antwoorden op 
je vragen over lokalen, 
wetgeving, fuiven, 
administratie, kamp, 
verzekeringen …

VRAAG
HET
AAN
HET
BREIN

actuele vragen

1.
Verzekering

Vraag Binnenkort organiseren 
wij voor de eerste keer een grote 
fuif in een tent. Kunnen we via 
KLJ een verzekering afsluiten 
voor deze tent?

 t Extra verzekering nodig?
De KLJ-verzekering die je hebt door 
lidgeld te betalen, dekt nooit mate-
riaal dat je leent of huurt. Daarom 
kan je best een extra verzekering 
 afsluiten voor een tent of ander 
 materiaal. 

 t Makelaar in je dorp
Op zoek naar een goede, bijkomende 
verzekering? Spring dan gerust bin-
nen bij de makelaar in jouw dorp. 
Deze makelaars hebben kennis van 
zaken en willen misschien een deel 
van de verzekering sponsoren in 
ruil voor reclame. Vraag naar een 
verzekering voor materiaal, maar 
let op! Via KLJ ben je wél al verzekerd 
voor burgerlijke aansprakelijkheid 
en lichamelijke ongevallen. Als je 
dus een volledige evenementenpolis 
afsluit, dan ben je dubbel verzekerd 
en betaal je meer dan nodig. 

 t Nationaal secretariaat
Als je geen betrouwbare makelaar in 
je dorp vindt, dan kan je ook terecht 

bij ons nationaal secretariaat. Daar 
kan je sinds kort een verzekering 
 afsluiten voor tenten, tapinstallaties 
en ander materiaal. Het enige dat 
je moet doen, is minstens veertien 
dagen voor het evenement een aan-
vraagformulier bezorgen aan ver-
zekeringen@klj.be. Dat aanvraag-
formulier vind je op www.klj.be/
evenementen. Belangrijk is dat het 
formulier correct en volledig inge-
vuld is. 

 t Formulier
Allereerst moet je weten wat de 
waarde van het geleende of gehuur-
de materiaal is als het in nieuwe 
staat zou zijn. De verhuurder van 
het materiaal kan je hierbij helpen. 
Het bedrag vul je vervolgens in op 
het formulier onder ‘nieuwwaarde’. 
Vraag ook aan de verhuurder of hij 
zelf bepaalde verzekeringen voor-
ziet. Tot slot moet je een franchise-
bedrag kiezen. De franchise is 
het bedrag dat je steeds zelf betaalt 
bij schade. Bij onze verzekering 
kan je kiezen tussen drie franchise-
bedragen en bijhorende premies. 
Heb je twijfels bij het invullen van 
het formulier? Contacteer ons dan 
gerust via verzekeringen@klj.be.

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

actuele vragen

2.
Lokalen

Vraag Ons KLJ-lokaal is eigen-
dom van de parochie. We hebben 
eigenlijk geen echte overeen-
komst. Nu stelt de parochie een 
erfpacht voor. Is dat een goede 
overeenkomst?

 t Erfpacht?
Een erfpacht is een overeenkomst dat 
de erfpachter toelaat een stuk grond, 
al dan niet bebouwd, te gebruiken 
op lange termijn. Die ‘erfpachter’ 
is jouw KLJ-afdeling. Je beheert de 
grond en het gebouw zelf, maar de 
eigenaar, in dit geval de parochie, 
behoudt wel enkele rechten. Zo wordt 
het eigendom opnieuw van hen als 
de erfpacht is afgelopen. 

 t Hoe lang duurt zo’n erfpacht? 
Een erfpacht loopt minimaal 27 jaar 
en maximaal 99 jaar. Dat is dus een 
lange tijd. Soms betalen KLJ-afde-
lingen een jaarlijkse vergoeding, 
maar dat is niet verplicht. De paro-
chie kan de grond tijdens de overeen-
komst wel verkopen, wegschenken 
of hypothekeren. Maar geen paniek. 
In dat geval wordt er geen einde 
 gesteld aan de erfpacht en wordt de 
overeenkomst verdergezet met de 
nieuwe eigenaar. 

 t Voordeel
Voor een erfpacht heb je geen start-
kapitaal nodig. Dat is een groot 
voordeel, want zo kan je je geld 
 besteden aan de bouw of renovatie 
van je  lokaal. Je kan wel jaarlijks een 
vergoeding betalen, maar in veel 

gevallen is deze slechts symbolisch. 
Verder heb je de garantie dat jouw 
afdeling voor lange tijd gebruik kan 
maken van de grond en het lokaal. 
Een erfpacht is niet eenzijdig opzeg-
baar en biedt dus meer garanties 
dan bijvoorbeeld een huurovereen-
komst. Een laatste voordeel is dat 
je als erfpachter je grond en lokaal 
geheel of gedeeltelijk kan verhuren 
en dat je de grond kan bebouwen of 
beplanten.

 t Nadeel
Jammer genoeg ben je geen eige-
naar van de grond, ook niet van het 
lokaal dat je erop zou bouwen. Je 
 beschikt wel over alle rechten van 
een eigenaar, maar daardoor dus 
ook over alle plichten. Zo sta je zelf 
in voor herstellingen, zorg je voor 
een goede verzekering, betaal je alle 
belastingen, enzovoort. 

LL www.jeugdlokalen.be 

✒❝Misschien 
wil de makelaar 

in het dorp KLJ wel 
sponsoren als 

je een verzekering 
afsluit voor een 

fuiftent.

✒❝ Een erf-
pachtovereen-
komst biedt de 

 garantie dat jouw 
afdeling voor 

 lange tijd gebruik 
kan maken van 
de grond en het 

lokaal. 
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KLJ Kesselt kijkt naar het vogeltje

Aantal leden: 56 • Aantal bestuursleden: 5 • Leeftijdsgroepen: –12, –16, +16 en +18 • Topactiviteit: onze eindactiviteit, het kerstfeestje en het sluipspel • Op ons verlanglijstje: WipeOut-parcours

Beat me 
if you can!
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KLJ Kesselt kijkt naar het vogeltje

Flashback naar het kamp van 2014 
in Duitsland. Een kamp dat toch 
wel in de top drie van onze leukste 
ooit staat. Zoals je op de foto ziet, 
was het thema ‘superhelden’. Daar-
om was de leiding verkleed als 
 Superman, Ironman, Batwoman 
of als Power Ranger. Op de foto zie 
je ook onze –12- en –16-leden. Elk 
kamp opnieuw delen we onze leden 
op in vier groepen, of ‘clans’. Om 
de groepen van elkaar te onder-
scheiden, maakten ze met graffiti 
een  eigen, gepersonaliseerd T-shirt. 
Vervolgens streden de vier clans 
 dagelijks tegen elkaar in een thema- 
spel. De groep die op het einde van 
het kamp het meeste punten ver-
zamelde, won filmtickets. Uiter- 
aard moesten de gepersonaliseerde 
T-shirts tijdens elke opdracht 
 gedragen worden. In ieder geval, 
het was een kleurrijke boel!

✒❝ De strijd tussen 
de vier superheldenclans, 
het blijft een van onze 
 leukste kampen!

Chanoe Swinnen
Leidster

Aantal leden: 56 • Aantal bestuursleden: 5 • Leeftijdsgroepen: –12, –16, +16 en +18 • Topactiviteit: onze eindactiviteit, het kerstfeestje en het sluipspel • Op ons verlanglijstje: WipeOut-parcours

OK, 
no problem.
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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.

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

1 De ultieme verrassing Post 
ontvangen in plaats van een 

grappige foto op je virtueel prik-
bord, dat verwacht niemand 
meer. Postkaartjes zijn een aan-
gename verrassing waar je 
 sowieso mee scoort!

2 Persoonlijker Een hand-
geschreven postkaartje toont 

dat je tijd en energie steekt in 
iemand. 

3 Een blijvende, tastbare 
 herinnering Je hebt een 

blijvende, tastbare herinnering 
waarnaar je kan terugkijken en 
beseffen dat je geliefd bent. 

4 Het bewijs dat je eraan ge-
dacht hebt Een postkaartje 

ontvangen op de dag van je ver-
jaardag, huwelijk, communie… 
is heerlijk. Je weet dan ook dat 
de verzender enkele dagen ge-
leden al aan jou dacht.

5 Zomaar Eigenlijk heb je 
geen reden nodig om een 

postkaartje te sturen. Iemand 
laten weten dat je aan hem 
denkt, is al voldoende. Zomaar, 
een lief gebaar voor iemand 
die dat verdient. 

Webshop Bestel nu de KLJ-post- 
kaartjes: 8 euro/20 stuks.

5 redenen 
waarom KLJ- 
postkaartjes
de max zijn
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de huisfi losoof

Als ik 30 seconden de aandacht had, zou ik 
kunnen zeggen hoe het moet. Gelukkig zijn. 
Altijd blij. Hoe je moet denken, voelen. 
Zou ik kunnen idealiseren. Over hoe mooi 
het leven is. Over zonneschijn die komt
na regen. Ik doe dat liever niet, doorbreek 
graag het maatschappijbeeld van geluk. 
Het geluk dat er móet zijn. Dat we moeten 
voelen. Altijd, overal. Mensen worstelen 
met zichzelf omdat gelukkig zijn moet, 
een lach de norm is. Omdat we anders niet 
passen in deze prestatiemaatschappij.
Men hoort dat falen niet mag, dat men zich 
niet mag laten gaan. Goedbedoeld, zeker. 
Maar vaak geen hulp. Ik denk dat het ver-
moeiend is, altijd blij moeten zijn. En ook 
onecht. Want een leven is zoveel mooier 
met z’n kreukjes in. Laat je niks opleggen. 
Voel alsjeblieft wat je wil voelen, al is dat 
niet altijd geluk. Durf falen, verlies eens
de weg. Laten we niet bang zijn. Laten we 
onze kwetsbaarheid omarmen, ons daar 
niet om schamen. Laat ons onszelf worden, 
niet wie anderen vinden dat we moeten 
zijn. Ik geloof dat je geluk niet op je bestem-
ming vindt, maar ergens onderweg. Hand 
in hand met twijfels, het vinden van jezelf. 
Ik denk dat het oké is dat je het even niet 
meer weet en dat je ook een baaldag mag 
hebben. Dat het iets is wat alle mensen wel 
eens voelen en hen dichter bij elkaar brengt. 

Als ze die kant van de ander toelaten zonder 
oordelen, althans. Ik denk dat we het kun-
nen, echt luisteren naar elkaar. Tussen de 
regels lezen, leren van elkaar. Opgelucht 
zijn. Omdat ook zij dapper genoeg zijn om 
hun masker af te nemen. Omdat ook zij
de krakjes in hun leven durven omarmen, 
kracht putten uit tegenslag. Omdat ze zich 
niet schamen om te voelen wat echt is. Ik 
denk nog steeds dat geluk het allermooiste 
is. Ik wens het ook iedereen van harte toe. 
Maar het zijn juist de krakjes in het geluk 
die ons mens maken. Ons sterk maken. Die 
we kunnen waarderen en bewonderen bij 
elkaar. En ik ben nog het meest overtuigd 
over dat we lief moeten zijn voor elkaar. 
Altijd. Elke dag. Ook wanneer de zon niet 
helemaal bovenaan staat.

Krakjes in ons geluk

Jorien Scheirs
KLJ Hamme

✒❝ Altijd blij moeten zijn,
dat is vermoeiend. En ook onecht. 
Want een leven is zoveel mooier
met z’n kreukjes in.
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STRAK GEVORMD
Veel KLJ’ers vullen hun zomer met een leuk 
kamp én met sportfeesten. Daarom zijn 
 Oefendagen Sport ook een onderdeel van 
onze vormingen. Tijdens deze zondagen 
staan ontmoeting, plezier en sport centraal.

vorming

Oefendagen
Het sportieve deel van een sport-
feest bestaat uit een competitie 
in de verschillende KLJ-sporten. 
Dans-, vendel- of wimpelreeksen 
komen steeds aan bod, maar de 
reeksen van elke sport worden 
 regelmatig vernieuwd. Tijdens de 
Oefendagen leer je de nieuwe 
reeksen tot in de puntjes en kan 
je de oude herhalen. Naast de 
groepslessen kan je ook persoonlijk 
 gecoacht worden in een solo-les 
van individueel vendelen. Tijdens 
sommige Oefendagen is er ook 
een sessie touwtrekken.

Data
Antwerpen

 t 9 maart
Oefendag individueel vendelen 
en keurwimpelen

 t 11 maart
Dans, basis- en keurwimpelen, 
vendelen en hoofdgilden

 t 22 april
Dans, basis- en keurwimpelen, 
vendelen en hoofdgilden

Limburg 
 t 18 maart

Dans, wimpelen en vendelen

Oost-Vlaanderen 
 t 17 maart (voormiddag)

Oefendag vendelen, basiswimpelen 
en keurwimpelen deel 1

 t 17 maart (namiddag)
Oefendag hoofdgilden en keur-
wimpelen deel 2

 t 18 maart
Oefendag dans

 t 29 april
Oefendag individueel vendelen

Vlaams-Brabant
 t 24 maart 

Dans, wimpelen en vendelen

West-Vlaanderen 
 t 15 april 

Dans, wimpelen en vendelen

✒❝ De sport-
feesten houden 

ons zelfs in 
de winter warm! 

#beetjewimpelen-
dansenvendelen 

#oefendagen

Ineke Van Moer
Sportmonitor 

Oost-Vlaanderen

✒❝ Verlies 
geen kansen, op 
de oefendag leer 
je wimpelen, ven-
delen en dansen. 
Leer de reeksen 

als een kampioen. 
Het is zeker de 
moeite om te 

doen!

Eva Vanhollebeke
KLJ Lichtervelde
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ledenwerving en leidingsbinding

 t LEDENWERVINGSTIP
KLJ Wolfsdonk

 t LEIDINGSBINDINGSTIP
KLJ Zondereigen

We openen een nieuwe snoepjesfabriek. Wie een gouden 
ticket heeft, mag naar de opening komen.

Wedstrijd touwtrekken: groentjes versus leden.

Een gouden ticket
Tijdens onze startactiviteit openden we een nieuwe 
snoepjesfabriek in het dorp. Alle kinderen moesten op 
de hoogte gebracht worden, dus gingen we verkleed 
naar de lagere school. Een van onze leiders speelde 
 directeur van de fabriek, maar er gingen ook ‘oempa 
loempa’s’ en bewakingsagenten mee. Nadat de directeur 
de nieuwe snoepjesfabriek had voorgesteld, kregen alle 
kinderen een koek. Als hier een gouden ticket inzat, 
wat natuurlijk overal zo was, mochten ze naar de ope-
ning van de fabriek komen. De actie was een groot 
succes, want op onze startdag zagen we veel nieuwe 
gezichten. Het gouden ticket was vooral bedoeld voor 
lagereschoolkinderen, maar ook oudere leden kregen 
een uitnodiging in de brievenbus. Groot pluspunt: de 
actie hoeft niet duur te zijn. Koekjes kan je goedkoop 
kopen. Wij drukten onze tickets op goudkleurig papier, 
wat iets duurder is, maar dat kies je natuurlijk zelf.

✒✒ Jef Van Dessel
Hoofdleider

Leiding binden: 
dat begint toch bij 
de oudste leden?
‘Wie wil leiding worden?’ Leiders van KLJ Zondereigen 
vragen het elk jaar aan hun oudste leden. Wie ant-
woordt met ‘ik wil wel’, is vanaf dat moment ‘een zaadje’. 
Als eerste kennismaking met het leidingzijn, nemen 
die zaadjes op kamp enkele taken van de leiding over. 
Vervolgens veranderen de zaadjes tijdens het leidings-
weekend in groentjes, maar alleen als ze samen de 
dropping tot een goed einde brengen. Ondertussen 
vergadert de leidingsploeg en beslist ze wie gedurende 
het werkjaar de ‘groentetelers’ zijn. Die groentetelers 
zijn het eerste aanspreekpunt voor de groentjes, hou-
den de nieuwe leiding op de hoogte over bestuurs-
vergaderingen en maken sfeerbevorderende activitei-
ten. Na een jaar is het tijd voor de ontgroen(t)ing. 
Dat gebeurt op kamp in de vorm van vettige spelen. 
Alle leden mogen dan komen kijken. Na afloop zijn de 
groentjes volledig geteeld en klaar om leiding en 
 bestuur te worden.

✒✒ Astrid Van De Perre
Secretaris
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alcohol op fuiven

Controle  tegen 
alcoholmisbruik 
op jouw fuif

Een fikse boete na een controle op het alcoholgebruik 
en -misbruik op je fuif, kan je missen als kiespijn. 
KLJ Sleidinge kreeg er wel eentje in de bus. Nochtans 
waren ze goed voorbereid. Nu willen ze voorkomen 
dat jouw afdeling hetzelfde meemaakt.

Iedereen weet: alcohol verkopen aan 
minderjarigen mag niet. Toch wordt 
het af en toe gedaan, ook tijdens 
evenementen van een KLJ-afdeling. 
Om jongeren te beschermen tegen 
de gevaren van alcohol en roken, 
onderneemt de federale overheids-
dienst (FOD) Volksgezondheid acties 
op drie niveaus: informeren, sensi-
biliseren en controleren. Inspecteurs 

van de FOD maken er dan ook werk 
van om naast nachtwinkels en 
 horecazaken, ook fuiven van jeugd-
bewegingen te controleren. Zo ook 
op de fuif van KLJ Sleidinge. Hoewel 
deze afdeling zeer goed voorbereid 
was, werden er toch nog overtre-
dingen vastgesteld. Thijs, Thomas, 
Jorgé, Jana, Laure en Leontine van 
de werkgroep Fuif bij KLJ Sleidinge 
doen nu hun verhaal. 

Welke dranken verkopen jullie 
 tijdens fuiven? 
‘Op zowel Feaster als Zomerfuif 
schenken wij sterke dranken. Deze 
kunnen verschillen van fuif tot 
fuif, maar meestal verkopen wij een 
drietal voorgemaakte cocktails van 
Coppa. Daarnaast schenken we ook 
wodka-Red Bull, jenever en Martini 
Bellini. Dat laatste is geen sterke-

Enkele leden van de werkgroep Fuif van 
KLJ sleidinge.
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alcohol op fuiven

drank en mag dus ook aan 16-jarigen 
verkocht worden.’

Welke maatregelen nemen jullie 
om het schenken van alcohol aan 
–16-jarigen tegen te gaan?
‘Om te beginnen wordt elke mede-
werker vooraf gebrieft. Achter de 
toog hangen we alle regeltjes nog 
eens uit op papier. Verder staat er 
aan de ingang van het evenement 
een ledscherm. Daarop staat dat we 
geen alcoholische dranken schen-
ken aan –16-jarigen en geen sterke 
dranken aan –18-jarigen. Eenmaal 
de fuif begint, sturen we de feest-
vierders aan de ingang door drie 
verschillende gangen. Een gang voor 
–16, eentje voor +16 en eentje voor 
+18-jarigen. Aan het begin van elke 
gang vragen we het paspoort en 
controleren we de leeftijd van de 
feestvierder. Aan het einde van de 
gang krijgt hij dan een bandje in de 
kleur die bij zijn leeftijdscategorie 
hoort. Jammer genoeg leken de kleu-
ren van de bandjes die we onlangs 
van onze gemeente kregen te sterk 
op elkaar.’ 

Waarom hebben jullie de boete 
gekregen en hoe groot was deze? 
‘Eerst merkte de controleur een 
 individuele fout van een medewerker 
op. Deze medewerker gaf, door een 
onoplettendheid, een cocktail aan 
iemand die een +16-bandje droeg in 
plaats van een +18-bandje. Dat kostte 
ons 300 euro. Vervolgens ontdekte de 
controleur dat iemand die nog geen 
16 jaar was, een +18-bandje om zijn 
pols had. 700 euro boete erbij. Tot 
slot hoorde de controleur dat een 
medewerker tegen een minderjarige 
feestvierder zei: “Laat je cocktail 
bestellen door een meerder jarige.”’

✒❝ Inspecteurs van de FOD Volksgezond-
heid maken er werk van om ook fuiven

van jeugdbewegingen te controleren. Zo ook 
de fuif van KLJ Sleidinge.

➜
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alcohol op fuiven

Wat deden jullie nadat jullie de 
boete ontvangen hadden?
‘We namen meteen contact op met 
KLJ Nationaal. We wilden weten wat 
we konden ondernemen om deze 
hoge boete aan te kaarten. We deden 
kort ons verhaal en stuurden alle 
brieven op die we van de FOD ont-
vangen hadden. Verder informeer-
den we ook of we verzekerd waren 
om de boete juridisch aan te vechten. 
Dat bleek niet het geval te zijn.’

Hoe reageerde KLJ Nationaal?
‘We hoorden dat we zeker geen alleen-
staand geval waren. Ze raadden ons 
aan om schriftelijk te reageren en 
gaven ons tips hoe we heel gedetail-
leerd onze brief konden opstellen.’ 

Wat doen jullie volgende keer 
 anders?
‘Dankzij de gemeente hebben wij nu 
groene, oranje en rode bandjes. Groen 
wil zeggen dat je alles mag drinken, 
oranje mag licht-alcoholische dran-
ken kopen en rood krijgt niets van 
alcoholische dranken. Duidelijkere 
kleuren zullen het werken gemakke-
lijker maken. Vervolgens zullen we 

Een boete, 
wat nu?

1 Een overtreding wordt 
 vastgesteld

Na een controle maken con-
troleurs zich steeds kenbaar. 
Ze vertellen wat ze vastgesteld 
hebben en vragen naar de ver-
antwoordelijke van de fuif. Die 
krijgt kort nadien een proces- 
verbaal (pv) in zijn brievenbus. 
In het pv staat uitgelegd welke 
feiten vastgesteld zijn. Als je 
afdeling geen vzw is, zal het 
pv op naam van de verant- 
woorde lijke staan. 

2 Proces-verbaal (pv)
Je hebt tien dagen om 

schriftelijk te reageren op het 
pv. Je kan jezelf ook uitnodigen 
voor een verhoor. Wel is het 
érg belangrijk om minstens 
schriftelijk te reageren! 

3 Minnelijke schikking
Na je reactie ontvang je 

een voorstel tot ‘minnelijke 
schikking’. Dat is de boete die 
je moet betalen. Als je deze 
betaalt, is de zaak afgerond. 
Maar als je de boete niet be-
taalt, zal de zaak voor de recht-
bank komen. De uitkomst is 
dan afhankelijk van de rechter. 
De zaak kan geseponeerd 
worden (geen boete) of de 
boete kan door de gerechts-
kosten verhoogd worden. 

LL Heb je hulp nodig? Con-
tacteer dan zonder aarzelen 
isabelle.myncke@klj.be.

➜ onze sterke dranken aan een aparte 
toog aanbieden. Zo hebben we iets 
meer controle. We wonen ook zoveel 
mogelijk infomomenten rond fuif-
beleid bij. En tot slot denken we 
 eraan om alleen nog (ex-)bestuurs-
leden of ouders aan de tussentoog 
te zetten. Kortom, mensen die sterk 
in hun schoenen staan en zeker 
 alcohol durven weigeren aan lastige 
klanten.’

Hebben jullie tips voor andere 
 afdelingen die een fuif willen 
 organiseren?
‘Werk zeker met het bandjessysteem 
en zorg dat iedereen drank krijgt 
naargelang zijn of haar leeftijd. Ook 
zien we dat sommige jongeren echt 
over de schreef gaan. Ze correct op-
vangen en de juiste zorg toedienen, 
is niet makkelijk. Voorzie daarom 
altijd een EHBO-post en geef die in 
handen van het Rode Kruis of een 
andere vereniging. Dit is een kleine 
kost, maar ze levert wel prachtig 
werk.’ 

✒✒ Nette Van Oeckel
Redactieraad

✒❝ Iedereen weet: alcohol verkopen aan minder-
jarigen mag niet. Toch wordt het af en toe gedaan, 

ook  tijdens KLJ-evenementen.
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alcohol op fuiven

Deze checklist bevat maatregelen die je als 
 organisator van een fuif minstens moet nemen 
om inbreuken tegen de wet op roken en alcohol-
gebruik tegen te gaan. Als organisator riskeer je 
immers een boete van 156 tot 18.000 euro wan-
neer je alcohol serveert aan jongeren onder de 
minimumleeftijd en/of wanneer het rookverbod 
onvoldoende wordt toegepast op de fuif.

Voor de fuif
 t Informeren van de fuifgangers 

• Er hangen voldoende pictogrammen (ver-
boden te roken, informatie over alcohol-
gebruik...) op.

• De wetgeving rond alcoholgebruik is zicht-
baar opgehangen.

• De fuifgangers weten dat ze een leeftijds-
bewijs moeten meenemen (via sociale 
 media, affiche…).

 t Organisatie van het fuifterrein/fuifzaal
• Er is een aparte rookruimte voorzien. 
• Er is een aparte bar waar sterke dranken 

worden geserveerd (enkel van toepassing 
wanneer je sterke dranken serveert).

 t Leeftijdscontrole
• Er zijn bandjes in verschillende kleuren voor-

zien om de leeftijd van de fuifgangers aan 
te duiden. 

• Tip: indien voldoende plaats kan je drie rijen 
voor –16-, +16- en +18-jarigen voorzien.

 t Briefing van de medewerkers
• Alle medewerkers weten dat ze de leeftijd 

van de fuifgangers moeten controleren voor 
ze een inkombandje geven. 

Checklist alcohol en roken op fuiven
• Alle medewerkers weten welke leeftijd bij 

welk inkombandje hoort.
• Alle medewerkers weten dat ze geen alcohol 

mogen serveren aan fuifgangers met een 
bandje voor –16-jarigen. 

• Alle medewerkers weten dat ze geen sterke 
dranken mogen serveren aan fuifgangers 
met een bandje voor –18-jarigen. 

• Alle medewerkers weten dat ze altijd rokers 
naar de rookruimte moeten sturen.

Tijdens de fuif
 t Algemeen

• Medewerkers spreken rokers actief aan en 
verwijzen hen naar de rookruimte. 

• Medewerkers grijpen in wanneer oudere 
fuifgangers alcohol doorgeven aan jongeren.

• Security (wanneer aanwezig) controleert 
 inkombandjes en spreekt rokers aan.

 t Aan de bar
• Medewerkers serveren geen alcohol aan 

fuifgangers met een bandje voor –16-jarigen. 
• Medewerkers serveren geen sterke dranken 

aan fuifgangers met een bandje voor –18- 
jarigen.

• Medewerkers controleren het inkombandje 
 alvorens ze alcohol serveren.

 t Aan de inkom
• Het is duidelijk waar welke leeftijdsgroep 

moet aanschuiven. 
• Er hangt zichtbaar op dat elke fuifganger een 

leeftijdsbewijs met foto moet klaarhouden. 
• Aan de inkom wordt de leeftijd van elke fuif-

ganger gecontroleerd. Wie geen leeftijds-
bewijs bij heeft, krijgt een bandje voor –16.
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Laura Lenaerts een redactieraadlid op de Warmste Week

Leeftijd: 21 jaar • Afdeling: KLJ Eigenbilzen • Studies: klinische psychologie (kinderen en adolescenten) • (Studenten)job: frietjes bakken • Guilty pleasure: de combinatie van citroen- en chocolade-ijs

15.00 Gewoon Gaan naar Puyenbroeck!

Tijd om te vertrekken. Met dj Laura aan 

boord, klinkt het hele Sportpladijs door 

de radio. ‘Hé doe maar mee!’ 15.10 Sterren in wording Hoewel ik
nog onderweg was, kwamen de eerste 
KLJ’ers al aan. Enkelen van hen waren 
ook te zien op tv.

16.30 KLJ on fi re! De beroepskrachten van KLJ nemen samen met Bell van Trias een fi lmpje op. Niet op het podium geraakt maar we krijgen wel een vlam.

19.00 Limburg 4 Life Ook andere KLJ’ers 
uit Limburg zijn er geraakt. Tijd voor
een traditionele ‘Limburg 4 Life’-foto!

20.00 Camera, hier is het te doen!

Gewapend met KLJ- en Trias-vlag 

 trekken we het terrein op. Ons doel? 

Zoveel mogelijk in beeld komen.

21.00 En hij zag dat het goed was

Het fi lmpje van KLJ staat ondertussen 

op de website van Studio Brussel. 

Spannend!
23.00 Wall of F(l)ame Na een lange 
zoektocht tussen de honderden goede 
doelen, konden deze KLJ’ers Trias toch 
terugvinden op de Wall of F(l)ame.
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fotodagboekLaura Lenaerts een redactieraadlid op de Warmste Week

Een jaar lang zamelden heel wat 
 KLJ’ers geld in voor Trias, een goed 
doel dat jonge ondernemers in het 
Zuiden een kans geeft. Woensdag 
20 december 2017 was het dan zover, 
het moment waar ik samen met de 
werkgroep Jaarthema al maanden 
naar uitkeek. Maar liefst 291 (!!!)
KLJ’ers (ja, je leest het goed) ver-
zamelden in domein Puyenbroeck 
waar op dat moment de Warmste 
Week van Studio Brussel doorging. 
Daar mochten we eindelijk onze 
 ingezamelde centjes overhandigen. 
Hoewel, ‘overhandigen’ is misschien 
een groot woord. Doordat er nog tal-
loze andere organisaties geld inza-
melden voor het goede doel, haalden 
wij het jammer genoeg niet tot het 
hoofdpodium. Jammer, dat zeker, 
maar één ding weet ik wel: KLJ is de 
warmste jeugdbeweging! 

✒❝ Voor één avond 
werd domein Puyenbroeck 
in Wachtebeke overspoeld 
door leden van de warmste 
jeugdbeweging van het 
land, die van de KLJ 
 natuurlijk.

Leeftijd: 21 jaar • Afdeling: KLJ Eigenbilzen • Studies: klinische psychologie (kinderen en adolescenten) • (Studenten)job: frietjes bakken • Guilty pleasure: de combinatie van citroen- en chocolade-ijs

Laura23.00 Wall of F(l)ame Na een lange 
zoektocht tussen de honderden goede 
doelen, konden deze KLJ’ers Trias toch 
terugvinden op de Wall of F(l)ame.

00.00 Volledig leeggedanst We keren 

moe (en met veel modder aan onze 

voeten), maar voldaan terug naar huis. 

Tot volgend jaar?!

17.30 Warm welkom Na een eindeloze 

fi le, zijn we eindelijk aangekomen in 

Wachtebeke.  Iedereen is bijzonder blij 

ons te zien.

18.00 Frietje steken Na het warm 
 onthaal is het tijd om te dansen en te 
feesten. Maar eerst onze maagjes 
 vullen. Frietjes!
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het booreiland

David Naar jaarlijkse gewoonte 
 organiseert KLJ Koolskamp in het voor-
laatste weekend van juni zijn ‘Zomer 
Tweedaagse’. Die tweedaagse bestaat uit 
een tententocht op vrijdag en een fuif 
op zaterdag. De twee sfeervolle activi-
teiten vinden plaats in een grote feest-
tent. Maar waarom kiezen we ieder jaar 
opnieuw voor zo’n grote tent? Wel, daar 
hebben we vier redenen voor. Eerst en 
vooral is het al jaar en dag traditie dat 
onze tententocht, een feest waar iedere 
vereniging iets lekkers kan verkopen 
om de kas te spijzen, in een tent wordt 
gegeven. De formule werkt en het is 
misschien wel gezelliger dan in een zaal. 
Ten tweede draait het om het groeps-
gevoel dat wordt versterkt tijdens het 
opbouwen en afbreken van de construc-
tie. Ten derde, als het weer het toelaat, 
 kunnen we ten volle genieten van de 
eerste warme zomeravonden. En tot slot 
kunnen we, dankzij het opbouwen van 
een tent, heel ons verhaal presenteren in 
een typisch Vlaams landschap, een plaats 
waarin KLJ een zekere rol speelt.

Leeftijd: 21 jaar • Functie: gewest en 
 ledenadministratie • Job: landschaps en 

tuinarchitect • Aantal jaar in KLJ: 6 jaar

Ruben KLJ Kruibeke houdt zijn fuif 
in een hangaar. Dat doen we vooral om 
het onszelf zo makkelijk mogelijk te 
maken. Een hangaar is snel leeggemaakt 
en alle voorzieningen, zoals elektriciteit, 
water en licht zijn meestal al aanwezig. 
Je hoeft hier dan ook minder tijd aan te 
besteden. Een tent opzetten en inrichten 
neemt al gauw heel wat uren of dagen 
in beslag. Nog een groot voordeel aan 
een hangaar is de hoogte. Daardoor kan 
je je meer uitleven qua inkleding van het 
podium en de zaal. Zo kunnen we elk 
jaar met een nieuw podium uitpakken 
en kunnen we ons onderscheiden van 
andere fuiven. Een fuif in een hangaar 
heeft ook een heel andere sfeer dan een 
fuif in een tent. Bovendien ben je voor 
het opstellen in een hangaar minder 
 afhankelijk van het weer. Wij organise-
ren onze fuif steeds in november, dus 
de kans op een regenbui is dan best 
groot. Natuurlijk moet je wel het geluk 
hebben om een geschikte en goed ge legen 
hangaar of zaal te vinden die je mag 
 gebruiken.

Leeftijd: 21 jaar • Functie: lokaal en 
organisatieverantwoordelijke • Studies: 

elektromechanica – automatisering • 
Aantal jaar leiding: 5 jaar

2 MENINGEN OVER

Fuiven in een tent of in een gebouw?

Een feesttent 
samen opbouwen 
en  afbreken ver-

sterkt het groeps-
gevoel.

David Defour
KLJ Koolskamp

Wij organiseren 
onze fuif in een 
hangaar om het 
ons makkelijk te 

maken.

Ruben Verhulst
KLJ Kruibeke
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 t CIJFERWERK

KLJ-varia

 t RIJBEWIJS  t WEDSTRIJD

4
jaar, zolang blijft een 

leid(st)er of bestuurslid 
 gemiddeld actief in zijn of 

haar KLJ-afdeling. 
Doe jij beter? 

3471
kinderen en jongeren 
maakten dit werkjaar 

de beste keuze uit hun nog 
jonge leven. Zij startten 

 namelijk een KLJ-carrière. 

227
KLJ’ers volgden dit werk-

jaar al de animatorcursus. 
Dat aantal zal nog oplopen, 

want in februari zijn er 
 opnieuw Trainingsdagen. 

38 
KLJ’ers volgden dit 

werkjaar dan weer de 
hoofd animatorcursus. 
En 6 personen volgden 

de VKB-cursus. 

Moet jij je rijbewijs nog behalen? 
Sinds 1 oktober 2017 moeten je be-
geleiders, bijvoorbeeld je ouders, 
een drie uur durende cursus volgen 
om jou te mogen leren rijden. Tijdens 
de cursus krijgen je begeleiders een 
opfrissing van de wegcode en tips 
& tricks om je goed te coachen. KLJ 
zal, in samenwerking met VAB-rij-
school, zulke cursussen organiseren 
vanaf januari en dat verspreid over 
heel Vlaanderen. Misschien is er wel 
een in jouw dorp! De vormingen 
kosten 20 euro, maar leden (of hun 
ouders) van KLJ, Groene Kring, KVLV 
of Landelijke Gilden krijgen 5 euro 
korting. Surf snel naar onze website 
voor meer info of om in te schrijven!

LL www.klj.be

Win 300 euro 
met Pesten, 
check it out
Je doet al meer tegen pesten dan je 
zelf denkt. Zo verzin je verschil-
lende soorten spelletjes, zodat 
elk kind eens iets kan doen waar 
hij goed in is, communiceer je met 
ouders of denk je na over welke 
foto’s je op Facebook plaatst. Tijd 
om jezelf te belonen! De wedstrijd 
van het Jeugdnetwerk tegen pes-
ten is daar ideaal voor. De hoofd- 
winnaar krijgt 300 euro. Daar-
bovenop is er een extra prijzenpot. 
Wat dacht je van een vorming van 
Tumult, een bon van De Banier of 
gratis mediatraining? De eerste 
honderd groepen die deelnemen, 
krijgen bovendien tattoos cadeau!

LL tumult.be/pesten-check-it-out-
checklist-voor-lokaal-jeugdwerk-2018

Vormingen voor 
rijbegeleiders

Sinds 1 oktober 2017 moeten je rijbege
leiders, bijvoorbeeld je ouders, een drie 
uur durende cursus volgen om jou te 
mogen leren rijden.



De toppers uit de 
animator- en hoofd- 
animatorcursus



De toppers uit de 
animator- en hoofd- 
animatorcursus




