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Omdat ik vreesde dat je meteen zou verder bladeren
bij de titel ‘Politiek’, heb ik de ijdelheid om te hopen
dat ‘mijn mening’ je wél kan boeien, want jouw
mening wordt dit jaar meer dan ooit belangrijk. In
oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Alhoewel
het misschien een ver-van-je-bedshow lijkt, is het
ook voor jouw KLJ-afdeling belangrijk om mee te
wegen op die verkiezingen. Een gemeente heeft meer
dan ooit zelf de touwtjes in handen om te bepalen
wat er wel of niet gebeurt met de plaatselijke jeugd.
Dat kan veel gevolgen hebben voor jouw KLJ-afdeling,
maar ook op jouw persoonlijke manier van leven als
jongere in je dorp. Zelfs als je nog geen 18 bent, en
dus niet mag stemmen, kan je een rol spelen in het
verkiezingsproces. Laat politici daarom duidelijk
weten wat jij van hen verwacht in de komende zes
jaar. Om die stap kleiner te maken, organiseren heel
wat jeugdraden een ‘Debattle’. Dat zijn bijeenkomsten waar jongeren en politici met elkaar
in discussie gaan en van elkaar bij
leren. Staat er in jouw buurt niets
gepland? Spreek je jeugdconsulent
dan aan of neem zelf actie! Op
www.debattle.be vind je alvast heel
wat tips. En denk e raan: jouw stem
maakt wel degelijk een wereld
van verschil!

Jorien De Maere, dansmonitor

28 het booreiland
Twee meningen over ouders informeren
over het kamp

Isaak

29 KLJ-varia
Nuttige info in een notendop
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het stof van de wereld

t tCIJFERWERK

300

meter. Zo ver zou je als mens
kunnen springen als je de
springkracht van een vlo had.
Jammer genoeg is dat niet
het geval, want het wereld
record verspringen staat nu op
net geen 9 meter.

9

Sport als zalfje voor
wereldvrede
t t PERSLEK Dat het niet goed
boterde tussen Noord-Korea enerzijds en Zuid-Korea en vooral de
Verenigde Staten anderzijds, was al
lang duidelijk. De kranten konden
de nieuwsstroom bijna niet volgen
en schreven over kernoorlogen,
raketoefeningen, infantiele tweets
van president Trump, en noem maar
op. De spanning was te snijden en
velen vreesden voor een militair
conflict. Nu lijken de Olympische
Winterspelen van februari tijdelijk
rust te hebben gebracht. Oude
conflicten werden even vergeten,
de VS besloot haar militaire oefeningen uit te stellen om niet te
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 rovoceren en beide Korea’s namen
p
onder dezelfde vlag deel aan de
Winterspelen. Beide landen dachten
zelfs even aan een hereniging. Hiermee doen de deelnemende partijen
de aloude olympische traditie alle
eer aan: de spelen dienden aanvankelijk om de relaties tussen verschillende naties te bevorderen – indien
nodig werden hiervoor zelfs oor
logen gestaakt. Laten we hopen dat
deze positieve evolutie op het internationale politieke toneel zich zal
voortzetten.

✒✒Laurent Smolders
Redactieraad

uit zoveel lagen bestond
de hoogst gemeten levende
piramide. Daarmee werd
een totale hoogte opgemeten
van 13,34 meter.

11

uur en 5 minuten duurde
de langste tenniswedstrijd
ooit. Ze vond plaats tijdens
Wimbledon in 2010 en werd
gespeeld over drie dagen.

10

jaar. Zo oud was de jongste
medaillewinnaar van de
Olympische Spelen ooit. In 1896
was er wel geen leeftijds
beperking om deel te nemen!

het stof van de wereld
t t MIJN GEDACHT
Thomas Serdons (25)
KLJ Oostham

t t KLJ ZONDER GRENZEN

Wat als het
elke dag sport
feest was?
Ik zou woorden als ‘droom’ en ‘utopie’
in de mond kunnen nemen, maar nog
beschrijven ze niet genoeg wat ik voel.
Ik doe niets liever dan sporten bij KLJ
en bij elk sportfeest opnieuw beleef ik
tonnen plezier. Bovendien kan ik dan
uitblinken in mijn favoriete disciplines.
Maar het beste van al is dat je tijdens
die feesten tal van nieuwe mensen leert
kennen. Je wordt er omgeven door KLJ’ers
met dezelfde ‘mindset’ als jou. Nieuwe
(vriendschaps)banden worden snel
gesmeed en je leert heel wat bij van de
anderen. Sport brengt dus echt mensen
bij elkaar. Als de jury en de a ndere deelnemers vervolgens vol g edeeld respect
napraten over je prestaties, dan zijn
we ook meteen goed op weg naar een
KLJ voor iedereen. Want iedereen hoort
er op zo’n dag bij, en dat is uiteindelijk
wat telt!

Thomas

❝❝

American
football,
wasda?
Welke veearts in wording droomt
er nu niet van om de Amerikaanse
massavervaardiging van melken vleesproducten in zijn werk te
zien? Ik alleszins wel, dus trok ik
in februari de grote plas over om
een maand stage te lopen aan de
universiteit van Cornell. Ondertussen deed ik heel wat kennis op,
zelfs over Amerikaanse sporten.
Nu weet ik bijvoorbeeld waar die
wereldberoemde Superbowl om
draait: reclamespots kijken, wedden op de lengte van het volkslied
en eten en drinken met vrienden
waarvan meer dan de helft, mezelf
inbegrepen, geen fluit van de sport
snapt. En toch. Als je de kans
krijgt om dit massa-event mee
te maken, gewoon doen!

Ik moet
altijd kakken in
de boekenwinkel.
En in de bib ook.
Ik denk dat het
door de geur van
die boeken komt.
Eva De Roo
Radiopresentatrice
Studio Brussel

❝❝

Ik zei net
‘trek eens aan
mijn vinger’ tegen
mijn twee jaar
oude dochter. Ze
deed een schate
rende ‘facepalm’.
Nu ben ik volmaakt
gelukkig.
Lieven Scheire
Comedy- en
televisiemaker

✒✒Jasper Vercauteren
KLJ Zele Heikant
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de buik van KLJ

POST VAN
HET NATIONAAL BESTUUR

1

Warmste Week 2.0

Afgelopen december kwamen bijna
300 KLJ’ers samen bij het KLJ-checkpoint
op de Warmste Week van Studio Brussel.
Een uitgebreid verslag daarvan kon je al
lezen in de Idee van januari. Omdat die
dag zo’n groot succes was, doen we het
checkpoint dit jaar nog een keertje over!
In tegenstelling tot de vorige editie, kunnen afdelingen nu zelf hun goed doel
kiezen. Fantastisch, toch?

2

Jaarthema 2018-2019

Het jaarthema van volgend werkjaar draait rond psychisch welzijn, dat
was al langer bekend. We kozen daarvoor omdat we merken dat veel jongeren
worstelen met zichzelf. Als jeugdbeweging willen we dat probleem dus zéker
onder de aandacht brengen. Maar wist
je ook dat de werkgroep Jaarthema op
7 oktober een grote actie organiseert?
We zijn al volop bezig met materiaal uit
te werken!

3

DE WERKGROEP INTERNATIONAAL
BIEDT KLJ’ERS
IN BINNEN- EN
BUITENLAND
DE KANS OM
ELKAARS WERKING TE LEREN
KENNEN

KLJ in de Filipijnen

Stel je voor: een soort ‘Trainings
dagen XL’ in het buitenland. Hoe cool zou
dat zijn? Voor twee KLJ’ers wordt die
droom alvast werkelijkheid, want Eveline
Kenis en Kevin Goos gaan van 20 tot
30 mei naar de Filipijnen voor een groot
jeugdleiderskamp. Deze kans krijgen
ze aangeboden door Trias, een ngo die
werkt aan ondernemerschap en gelijke
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Heb je vragen
of suggesties voor
het Nationaal Bestuur?
Mail dan naar
nationaalbestuur@klj.be.

✒✒Isaak Dieleman
Voorzitter

rechten voor jongeren in het Zuiden.
Eveline en Kevin zullen gedurende het
kamp hun tonnen KLJ-kennis en ervaringen delen met de andere aanwezigen.
Zo versterken ze de plaatselijke jongerenverenigingen. Voel jij het nu ook al
k riebelen? Misschien wil je dan wel
meewerken aan onze internationale
werking? Contacteer dan gerust pedagogisch medewerker Gino Van Moer via
gino.vanmoer@klj.be en hij bezorgt je
alle info!

4

Vlaamse Jeugdraad,
dichterbij dan je denkt!

Is de Vlaamse Jeugdraad, het advies
orgaan dat de Vlaamse regering raad
geeft, een ver-van-je-bedshow? Ik dacht
het niet! KLJ-voorzitter Isaak Dieleman
werd in november verkozen tot adviseur in die zestienkoppige Jeugdraad en
in februari werd hij zelfs naar voren
geschoven als ondervoorzitter. Samen
met voorzitter Alexandra Smarandescu
zal Isaak het adviesorgaan mee richting
geven. Welke richting dat precies is?
Volgens een bevraging bij 4500 jongeren
moet er gewerkt worden rond thema’s
als diversiteit, onderwijs en goed in je
vel zitten. En laat nu net dat laatste ons
jaarthema van volgend werkjaar zijn!
Meer weten over de Jeugdraad? Surf naar
www.vlaamsejeugdraad.be of stuur een
mailtje met je vragen naar Isaak via
isaak.dieleman@klj.be.

K-moment

‘Warmte
moet je
verdienen’
Een rijke jood ging, warm ingeduffeld in zijn
nieuwe bontjas, op bezoek bij rabbi Mendel.
Toen hij bij het huis van de rabbi uitstapte,
botste hij op een arme mijnwerker die de
rabbi ook wilde bezoeken. De rijke man liep
recht naar de rabbi, maar merkte tot zijn
verontwaardiging dat rabbi Mendel eerst de
mijnwerker begroette. Als weldoener van de
gemeente – hij had net een nieuw dak voor
de synagoge betaald – wilde hij graag uitleg
over de voorkeur voor die arme mijnwerker.
De rabbi antwoordde: ‘Is die bontjas van u
echt een warme jas?’ ‘Ja, zeker’, zei de man.
‘Kijk, die bontjas houdt alleen uzelf warm.
Terwijl de kolen die deze mijnwerker gedolven
heeft, het hele dorp warm houden. Is die
man dan niet veel belangrijker?’

Methodiek
Voorzie voldoende kleding. Wie trekt de
meeste kleren aan? Dat is dé grote vraag. Want
een kledingstuk kan je niet zomaar aantrekken. Je moet elk kledingstuk verdienen
door iets ‘goed’ te doen. Trek je dorp of stad in.
Mogelijke opdrachten zijn: zing een liedje
voor een voorbijganger, draag iemands
boodschappentas, praat met een rusthuisbewoner, geef iemand een knuffel…

✒✒Dirk Decuypere
Nationaal proost

Illustratie Eva Mundorff
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sportmateriaal

De KLJ-vlag,
dé basis voor
vendelen en wimpelen
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sportmateriaal

Veel KLJ-afdelingen onderscheiden zich door een uniek
logo of uniform. Voor sportende afdelingen komt daar
nog eens een eigen vendel- of wimpelvlag bovenop.
Niet goedkoop allemaal, maar met onderstaande
tips vind je zeker de perfecte vlag.

Help, ik wil nieuwe vlaggen!
Heb je nog geen vlaggen, maar wil
je er wel? Of zijn je oude vlaggen aan
vervanging toe? Denk dan eerst na
over het ontwerp. Welke symboliek
wil je in je vlaggen steken? Denk
daarbij bijvoorbeeld aan aangepaste
KLJ-logo’s. Let wel op, commerciële
items zoals logo’s van sponsors
zijn niet toegelaten! Zorg voor een
ontwerp dat zowel voor vendel- als
wimpelvlaggen gebruikt kan worden. Dat komt de herkenbaarheid
van jouw afdeling ten goede.
tt Ik heb een ontwerp. Moet ik
de vlaggen nu zelf maken of kan
ik daarvoor bij iemand terecht?
Je kan je vlaggen laten maken. Producenten die ervaring hebben met
KLJ-sportvlaggen zijn: Cuelenaere,
Waelkens en Herva. Wil je toch niet
al te veel geld uitgeven? Dan kan
je de vlaggen ook zelf maken. Dat
vraagt wel wat voorbereiding. Vendelvlaggen zijn bijvoorbeeld log en
zwaar in de regen. Wimpelvlaggen
worden dan weer zwaar belast door
de hoge snelheid van de reeks. Hou
hier rekening mee en zorg ervoor
dat je vlag niet uit elkaar valt na
één demonstratie.
tt Oké, maar hoe groot zijn zo’n
vlaggen nu eigenlijk?

Een wimpelvlag meet minimum
100 cm op 100 cm, lussen niet meegerekend. De lichte stok is op zijn
beurt ongeveer 125 cm lang. Ook
mag de wimpelstok niet voorzien
zijn van een tegengewicht. Een vendelvlag is groter en meet minimum
160 cm op 180 cm, maar is ideaal
180 cm op 200 cm. Ook hier rekenen
we de lussen niet mee. Aan de vendelstok, die ongeveer 245 cm lang is,
zit wel een loden tegengewicht.
tt Laat ik de vlag best bedrukken
of stikken?
Als je een eenvoudig ontwerp hebt,
kan je de vlag laten stikken. Denk er
wel aan dat stikken veel handwerk
vraagt en dus duur is. Bovendien
zorgt veel borduurwerk voor extra
gewicht op de stof. Gebruik je echter
veel kleuren of veel verschillende
vormen in je logo, dan is bedrukken
een betere optie. Een producent
drukt steeds op witte stof. Beslis
vooraf of je enkel- of dubbelzijdig
wilt bedrukken. Zodra de vlaggen
klaar zijn, kan je dat niet meer veranderen.
tt Welke stof moet ik gebruiken?
Er zijn veel stofsoorten en ze hebben
elk hun eigenschappen. Hoe sterker
de stof, hoe langer deze zal meegaan,
maar de bewegingen zullen minder ➜

❝❝

Heb je nog
geen vlaggen,
maar wil je er wel?
Of zijn je oude
vlaggen aan ver
vanging toe? Denk
dan eerst na over
het ontwerp. Welke
symboliek wil je
in je vlaggen
steken?

Kirsten
De Clercq
Teamverantwoordelijke
evenementen

❝❝

Jouw
KLJ-afdeling
wimpelt of vendelt
niet, maar jij wil
het wel héél graag
doen? Misschien
kan je dan een
bovenlokale groep
oprichten.
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Wie-o-wie
maakt jouw
vlag?
Je hebt besloten je vlaggen te
laten maken door een vlaggenproducent. Maar bij wie kan
je terecht? Wij lijsten alvast drie
ondernemingen op waar je
eens een kijkje kan nemen.
Vlaggen Cuelenaere
De meeste sportende KLJafdelingen kennen Vlaggen
Cuelenaere wel. Met deze pro
ducent uit Sint-Laureins, OostVlaanderen, wordt dan ook het
vaakst samengewerkt. Laat
de woorden ‘KLJ’, ‘vendelen’ en
‘wimpelen’ vallen, en ze weten
meteen wat te doen.
LLvlaggen.cuelenaere.info
Waelkens
Ook in Oostrozebeke in
West-Vlaanderen vind je een
vlaggenproducent. Waelkens
maakt vendel- en wimpelvlaggen zoals jij ze wil. Zo zijn ver
schillende formaten, weefsels
en afwerkingen mogelijk.
LLshop.waelkens.eu
Herva
Vind je toch niet wat je zoekt
bij de twee voorgaande produ
centen? Dan kan je ook eens
een kijkje nemen bij Herva in
Olen in de provincie Antwerpen.
Bezoek zeker eens hun web
site.
LLherva.be
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➜ soepel zijn en de vlag zal zwaarder
aanvoelen. Geef dus zeker je specifieke voorkeuren mee als je een stof
bestelt. Je kan ook altijd een staaltje
vragen!
tt De vlag hebben we, nu de stok
nog. Welke moet ik gebruiken?
Voor vendelvlaggen is er weinig
keuze. KLJ biedt deze stokken aan
via haar website. Iedere vendelstok
is uniek en wordt op maat samengesteld. Hij bestaat wel altijd uit twee
delen en een tegengewicht onderaan. Als je nog een tegengewicht
hebt van een gebroken stok, dan kan
je deze via KLJ laten maken tegen
een goedkoper tarief. Zelf loden en
stokken combineren, wordt afgeraden. Vaak is het eindresultaat niet
veilig!
Wimpelstokken worden vooral
uit bamboetakken gemaakt. Deze
kan je kopen in iedere hobby- en tuinwinkel. Meestal moet je de stokken
nog op de juiste lengte zagen. Bovendien voelt niet elke wimpelstok hetzelfde aan. Je moet zelf aanvoelen of
je het liefst wimpelt met een dikke
of dunne stok.

Hou je aankoop
zo goedkoop mogelijk
Je bent helemaal overtuigd en staat
op het punt enkele vlaggen aan te
kopen. Alleen, het is toch duurder
dan je had gedacht…
tt Organiseer een groepsaankoop
Je kan de kosten zeker drukken.
Vraag aan je pedagogisch medewerker of er nog afdelingen bij jou in
de buurt zijn die nieuwe vlaggen
willen aankopen. Stap vervolgens
samen naar een producent en probeer een korting te krijgen. Hoe

groter je bestelling, hoe groter de
korting.
tt Richt een bovenlokale groep op
Jouw afdeling wimpelt of vendelt
niet, maar jij wil het wel héél graag
doen? Of, wil je afdeling beginnen
met een nieuwe discipline zoals
hoofdgilde of keurwimpelen? Misschien kan je dan een bovenlokale
groep oprichten. Zo’n groep bestaat
uit KLJ’ers afkomstig uit twee of
meerdere afdelingen. Als je aanvraag
goedgekeurd wordt, ben je erkend
als een officieel korps en kan je deelnemen aan sportfeesten. Het voordeel van zo’n bovenlokale groep is
dat je de kosten kan spreiden. Zo
kan je de totale kost delen door het
aantal afdelingen of door het aantal
deelnemers per afdeling. Belangrijk
is wel dat je vlaggen een neutraal
ontwerp hebben. Daardoor kan je ze
blijven gebruiken als er afdelingen
bijkomen of afvallen.

Je vlag onderhouden
Nu je nieuwe vlaggen hebt, moet je
ze ook goed onderhouden. Rol ze
telkens op zodat ze nergens aan blijven haken. Gebruik de vlaggen ook
niet als dekentje, zo vermijd je grasvlekken op het doek. En tot slot: was
ze met de hand en gebruik vooral
lauw water. Laat de vlaggen vervolgens goed uitdrogen, anders gaan
ze schimmelen.

✒✒Kirsten De Clercq
Teamverantwoordelijke
evenementen

LLwww.klj.be > shop > webshop
> sportmateriaal

sportmateriaal

Ignace, waarom hebben jullie
nieuwe vlaggen gekocht?
‘Onze vendelvlaggen waren aan
vervanging toe. Kleine gaatjes
werden groter en ze konden niet
meer gecamoufleerd worden.
Daarnaast zijn we de laatste ja
ren gegroeid van één klein korps
naar twee grote korpsen.’
Deden jullie iets extra om de
aankoop te financieren?
‘Jazeker, we voegden een eve
nement toe aan ons feestweek
end. Met de winst die tijdens
“BULLBAR” verdiend werd, kwa
men we al een heel eind.’

Ignace Van
Broeck, hoofd
leider van KLJ
Sint-Niklaas, kocht
vorig jaar tien
nieuwe vendel
vlaggen aan.

Jullie wimpel- en vendel
vlaggen hebben een verschillend patroon, heeft dit een
specifieke reden?
‘Oorspronkelijk namen we
alleen deel aan het wimpelen.
De regenboogkleuren in die
wimpelvlaggen gaven mooie
kleurenffecten tijdens de snelle
bewegingen. Tien jaar geleden
besloten onze mannelijke
+16-leden ook te vendelen. Zij
stapten af van het regenboog
patroon en plaatsten ons jaren
oud logo op een knalgele
achtergrond. Geef toe, de vlag
springt wel in het oog!’
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actuele vragen
regelmatig een overlegmoment en
vergeet de buurt niet uit te nodigen.

1.
Lokalen
Vraag Wij willen graag ons KLJlokaal delen met andere verenigingen. Waarop moeten we letten?

VRAAG
HET
AAN
HET
BREIN
Alle antwoorden op
je vragen over lokalen,
wetgeving, fuiven,
administratie, kamp,
verzekeringen…
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tt Voordelen van een multi
functioneel lokaal
Je lokaal delen biedt heel wat voordelen. Zo zorgt het voor leven in je
buurt en geeft het KLJ een positief
imago. Misschien levert het wel e xtra
leden op, want andere verenigingen
zien hoe goed jij omgaat met kinderen en jongeren. Bovendien dragen
meer mensen zorg voor het lokaal.
Ook kosten en materiaal kunnen
gedeeld worden. Vaak is je gemeente
vragende partij. Zij kunnen dus een
belangrijke ondersteuning vormen.
Vraag bijvoorbeeld aan de groendienst van je gemeente om het buitenterrein te onderhouden. Als je
het lokaal deelt, zal het ook meer ge
bruikt worden en is er meer sociale
controle. Dat zorgt ervoor dat er
minder kans is op vandalisme, sluikstorten of inbraak.
tt Zorg voor inspraak
Stel je het gebouw open voor iedereen
of werk je enkel met verenigingen
in de buurt? Het gebouw delen moet
een meerwaarde zijn voor je omgeving, geen overlast. Communicatie
met de verschillende partijen is
daarom heel belangrijk. Organiseer

tt Hebben we wel een plek
voor onszelf?
Je kan in het gebouw best een ruimte
voorzien waar alleen jouw afdeling
gebruik van maakt. Denk bijvoorbeeld aan een materiaalhok of een
leidinglokaal. Stel het gebouw alleen
open als het past in de werking van
je afdeling.
tt Denk na over ontwerp
en inrichting
Als je een nieuw lokaal bouwt, zit je
best op voorhand eens samen met
de verschillende betrokken partijen.
Bespreek de behoeften van elke vereniging. Als je toch een bestaand
gebouw wilt delen, kunnen kleine
aanpassingen al helpen. Denk aan
flexibele wanden, materiaal op wieltjes, een opslagruimte voor alle
gebruikers en een sleutelplan.
tt Maak duidelijke afspraken
Stel een gedetailleerd huishoudelijk
reglement op. Doe dit in overleg
met de andere verenigingen die het
gebouw gebruiken. Een huishoudelijk reglement gaat verder dan een

actuele vragen

verplicht gratis oordoppen ter
beschikking te stellen als het geluid
95 dbA of hoger is. Ze moeten het
geluidsniveau ook continu meten.

tt Ga op zoek naar voorbeelden
in je buurt
Ondertussen delen heel wat KLJ-
afdelingen een gebouw met andere
verenigingen. Wil je weten hoe zij
dit praktisch aanpakken? Contacteer
dan gerust je pedagogisch medewerker. Hij of zij kan je in contact
brengen met die afdelingen. Hoor
ook eens bij je gemeente. Wellicht
hokken er in jouw buurt al verschillende verenigingen samen in een
gebouw.

tt De visie van KLJ
Eerst en vooral is het belangrijk om
de decibels te beperken. Vraag de
juiste toelatingen aan en respecteer
de geluidsnormen. Bied als organisator altijd gratis oordopjes aan. Stel
ze ter beschikking aan de vestiaire
of de bonnetjes. Je hoeft zeker en
vast niet voor elke fuifganger een
paar te voorzien. Toch is het belangrijk dat mensen die behoefte aan
oordopjes hebben er bij jou kunnen
vragen.

LLwww.jeugdlokalen.be

tt Waar kan je oordopjes vinden?
Via de mutualiteit kan je gratis oordopjes aanvragen. Let op! Je moet
er op tijd bij zijn. Soms kan de voorraad uitgeput zijn. Probeer ook je
jeugddienst te overtuigen om oordopjes gratis ter beschikking te stellen van fuiforganisatoren. Bij KLJ
denken we dan weer aan een samenaankoop van gepersonaliseerde KLJoordopjes. Later meer daarover.

2.
Fuiven
Vraag Zijn we verplicht om oordopjes aan te bieden op onze fuif?
tt Wat zegt de wet?
Vijf jaar geleden werden er nieuwe
geluidsnormen voor muziekactiviteiten ingevoerd. Organisatoren van
muziekactiviteiten zijn onder meer

© Shutterstock

huurovereenkomst. Je moet goed
omschrijven welke ruimtes door
wie, wanneer en op welke manier
gebruikt kunnen worden. Denk
ook aan afspraken rond onderhoud
en netheid, afval, agendabeheer…
Sluit de juiste verzekeringen af en
bespreek wie instaat voor herstellingswerken en technische controles
van het gebouw. Hou wel in je achterhoofd dat deze afspraken het gebruik
eenvoudiger en aangenaam moeten
maken, het reglement mag dus
geen keurslijf worden.

❝❝

Via de
mutualiteit kan je
gratis oordopjes
krijgen voor je fuif.
Let op! Je moet
er op tijd bij zijn.
Soms kan de voor
raad uitgeput
zijn.

❝❝

Een KLJ-
lokaal delen levert
misschien extra
leden op. Anderen
zien dan hoe
goed jij omgaat
met kinderen en
jongeren.

LLwww.cm.be
Mail al je vragen naar
ikvraaghetaan@klj.be. Onze
administratieve duizendpoot
zorgt voor de antwoorden.
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KLJ-jaarverslag

2017, het
KLJ-werkjaar
in cijfers
Jos, we hebben
weeral een fantastisch
jaar achter de rug.

Allemaal
fake news!

KLJ-leden

20.431

leden en bestuursleden
zijn lid van KLJ

3994

kinderen en jongeren waren
voor het eerst lid van KLJ

3054

jongeren zetten zich elke dag in
als leiding en/of bestuur

90

afdelingen zijn ‘KLJ voor iedereen’

324

hoofdleid(st)ers

256

afdelingssecretarissen

286
kassiers
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KLJ-jaarverslag

KLJ-structuur

5

regio’s

43

gewesten

257
afdelingen

KLJ-vrijwilligers

5

regionale voorzitters

58

beleidsvrijwilligers die afdelingen
vertegenwoordigen

294

bovenlokale vrijwilligers

KLJ-beroepskrachten

10

pedagogisch medewerkers
ondersteunen de afdelingen

3

evenementmedewerkers
organiseren vormingen en
evenementen

40

werkgroepen

Vorming bij KLJ

65

afdelingen waren vertegenwoor
digd tijdens Trainingsdagen

221

1

van de nieuwe bestuursleden
hebben Trainingsdagen 1 en 2
afgerond

8,2/10

van de afdelingen heeft iemand
met een hoofdanimatorattest in zijn
leidings- en/of bestuursploeg

voorzitter, 1 kwaliteitscoördinator
en 1 communicatiemedewerker
vullen het team aan

zo tevreden zijn onze afdelingen
over de ondersteuning door de
pedagogisch medewerkers

27%

Sport en initiatieven
bij KLJ

136

sportende afdelingen

24

sportfeesten werden
georganiseerd

2000

bezoekers woonden het
Landjuweel in Lovendegem bij

3054

KLJ’ers waren aanwezig
op regionale en nationale
evenementen

6

KLJ’ers gingen naar
het Summercamp in Armenië

291

KLJ’ers waren aanwezig
op het KLJ-checkpoint
van de Warmste Week van
Studio Brussel

Al deze cijfers gaan over onze
Vlaamse werking. Benieuwd
hoe het er in Oost-België aan toe
gaat? Neem dan een kijkje op
www.kljostbelgien.be.
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de etalage

WEB
SHOP
SAMEN
AAN
KOOP

KLJ-sportzomermateriaal
Webshop Om tijdens de sportzomer prachtprestaties neer te zetten, heb je
natuurlijk kwaliteitsvol sportmateriaal nodig. Toeval of niet, maar in de
KLJ-webshop kan je dat materiaal het hele jaar lang kopen. KLJ-sportkousen,
LVG-kentekens, vendelgordels, vendelstokken… Je vindt er echt alles!
Tip: controleer je sportmateriaal en kijk of er nog iets besteld moet worden.
Zo is je KLJ-afdeling tijdig klaar om enkele bekers in de wacht te slepen.
KLJ-sportkousen: 9,50 euro/paar
LVG-kentekens: 1,70 euro/stuk
Vendelgordel (groen of rood): 10 euro/stuk
Vendelstok: 89 euro/stuk

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.
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KLJ-broodzakken
Samenaankoop Daar zijn ze weer, de KLJ-broodzakken! Ze zijn ideaal voor je ledenwervingsactie
deze zomer. Verdeel de broodzakken onder de
bakkers in je dorp. Zij maken graag reclame voor
jouw afdeling! Bestellen kan nog tot en met 1 april.
In juni kan je ze afhalen in onze kantoren in
Leuven, Herentals, Deinze of Eupen.
KLJ is een superleuke jeugdbeweging, met 21.000 leden
over heel Vlaanderen. Onze leden komen samen om toﬀe
activiteiten te doen in hun dorp of daarbuiten. En jĳ hebt
gelukt, want er is ook een KLJ afdeling in jouw buurt!
Benieuwd? Ga er dan snel eens langs!

33 euro/doos (800 broodzakken)

de huisfilosoof

Dromen van wapperende vlaggen
We zijn net bevrijd van carnaval of het
zomeruur, Pasen en – mother of God – moederdag komen eraan. Wat een periode!
Meestal skip ik minstens twee dingen uit
deze opsomming en dan worden sommige
mensen een beetje pissig. Jammer. Maar ik
ben gewoon wat in de war, want ik droom
nu al van een lange zomer met warm weer.
De daarmee gepaard gaande klamme, hete
lucht en de tussentijdse frisse regenbuien
vind ik nu eenmaal zalig! Behalve als ik
tijdens een sportfeest net een lange reeks
aan ’t vendelen of wimpelen ben. Dan is die
regenbui niet zo zalig meer.
Door die droom kijk ik ook uit naar de
groene velden die weer omgetoverd worden
tot mooie sportpleinen. Ik kan het gras al
bijna ruiken. Aan mijn kleine teen voel
ik dan weer dat het echt een fantastische
zomer zal worden met talloze leuke momenten. Ik zal vrienden terugzien die ik al
even uit het oog verloren was en ik zal vol
verwondering toekijken naar de KLJ’ers
en sympathisanten die zich belangeloos
inzetten voor een leuke zondag vol vendelen,
wimpelen, lopen, touwtrekken, dansen
en piramides bouwen. Daarvoor zeg ik al
op voorhand: ‘Dikke merci!’ Maar laat me
vooral niet alle KLJ’ers vergeten die vet goed
jureren en alle KLJ’ers die vet goed leidinggeven. Ook tegen alle luilakken die zonder

geldig excuus niet meelopen met de 800
of de 1500 meter wil ik iets zeggen: ‘Ik zal je
vinden en je zal lopen!’
De sportzomer is bovendien ook een
periode van ijsjes eten, lekker bruinen en
schuilen voor die slecht getimede regenbuien. En van stress. Nu ja, stress bij sommige sportfeestverantwoordelijken dan
toch. Hen raad ik alvast deze Idee aan. Hij
staat nu eenmaal bomvol tips van sportmonitoren. Zo las ik verder in dit magazine
dat er nog sportmonitoren gezocht worden.
KLJ zoekt altijd vrijwilligers. Nu ik eraan
denk: de redactieraad is ook heel leuk, hint
hint. Soit, het ging over sporten en zomervakanties. Daarom wens ik elke KLJ’er een
mooie zomer zonder schoolwerk. Begin al
maar te zweten!

❝✒

Tegen alle luilakken die
niet meelopen met de 800 of de
1500 meter wil ik zeggen: ‘Ik zal
je vinden en je zal lopen!’

Alec Lamberts
Redactieraad
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vorming

STRAK GEVORMD

❝❝

Het is altijd
handig om de
reeksen nog
een extra keer in
detail te leren van
iemand die ze
echt goed kan. Zo
zien we niets over
het hoofd.

Marlies De Clercq
KLJ Nazareth

Ook in de sportwerking van KLJ kan je ge
vormd worden. Doe mee aan een oefendag
of vraag een Vorming op Maat aan! Binnen
de kortste keren staat de prijzenkast in
jouw KLJ-lokaal vol bekers.
Vormingen op Maat
In maart en april gaan in heel Vlaan
deren verschillende oefendagen
door. Daar leer je nieuwe reeksen
voor de eerste keer aan. Heb je na
deze oefendagen nog extra onder
steuning nodig of heb je ze per
ongeluk gemist? Vraag dan een
Vorming op Maat (VOM) aan via
Wall-e! Wij komen vervolgens naar
je toe.

Hoe aanvragen?

❝❝

Vorming
op Maat is een
excuus om die ene
knappe sport
monitor terug te
zien. #Sportinitiatie
#CallMe
Ineke Van Moer
Dansmonitor
Oost-Vlaanderen

20 idee • maart 2018

Surf naar wall-e.klj.be, klik vervol
gens op ‘vorming & evenementen’ en
klik tot slot op ‘Vorming op Maat’. Op
deze pagina kan je jouw aanvraag
indienen. Je zal wel nog enkele
vraagjes moeten beantwoorden.
tt Thema
Duid de KLJ-sport aan die je aan
bod wilt laten komen.
tt Opmerkingen of vragen
Welke discipline van de gekozen
KLJ-sport moet aan bod komen?
Als je bijvoorbeeld de VOM ‘dansen’
aanvraagt, schrijf je best of het over
de kringdans, parendans, bond
reeks of vrije ritmiek gaat.

tt Locatie
Zal de vorming doorgaan in je KLJ-
lokaal, in een sporthal in het dorp of
op een pleintje in de buurt? Geef
het door.
tt Beschikbare data en uur
Sportmonitoren begeleiden je op
vrijwillige basis. Dat wil zeggen dat
ze je met alle plezier helpen in hun
vrije tijd. Geef daarom vijf verschil
lende data door. Zo kunnen de
sportmonitoren een gaatje in hun
agenda zoeken. Denk er ook aan
dat het even duurt voor je aanvraag
verwerkt is. Doe je aanvraag dus
een tweetal weken op voorhand.

Wat na mijn aanvraag?
Na je aanvraag neemt de verant
woordelijke sportmonitor contact met
je op om verder af te spreken. En
voor je het goed en wel beseft, sta
je te pronken op een sportfeest in
jouw buurt!

ledenwerving en ledenbinding

t t LEDENWERVINGSTIP –16
KLJ Kleine Brogel

t t LEDENBINDINGSTIP +16
KLJ Ruiselede

Samen je grenzen
verleggen op latten,
da’s groepsbindend!

Samen chillen en slapen op de indoorcamping van Rock KLJ.

Leden werven met
hotdogs, Pitch Perfect
en véél chips
Rock Werchter is passé, leve Rock KLJ! Met dat nieuwe
festival als thema, gingen we tijdens onze startdag
op zoek naar nieuwe –16-leden. Bovendien hadden we
iets uitgewerkt waardoor we ook meteen aan ledenbinding deden. We startten de dag met het eten van
een overheerlijke hotdog. Vervolgens kreeg iedereen
een festivalbandje en werden er tips en tricks gegeven
over hoe je een festival overleeft. Ook optredens konden niet ontbreken. We maakten heel wat grappige
situaties mee en er werd enorm veel gelachen. Als kers
op de taart opende ’s avonds de camping in ons lokaal.
Zowel nieuwe als oude leden konden er overnachten.
Alleen, meteen gaan slapen op een festivalcamping,
dat bestaat niet! We zongen nog luidkeels mee met
liedjes uit de film Pitch Perfect 2, aten véél chips en
babbelden tot in de vroege uurtjes. De startdag was
een succes. We hielden er enkele nieuwe leden, maar
bovenal een hechte groep aan over.

✒✒Stiene Soogen
Leiding

Schaatsen is een typische winteractiviteit, maar niet
zo populair bij onze +16-leden. Waarom niet eens
skiën, dachten we. Dus trokken we met z’n allen naar
de Skidôme in Terneuzen, Nederland. Sommige +16’ers
hadden wel al een beetje ervaring, maar voor de meesten was het iets nieuws. Ook de reis naar de Skidôme
benutten we ten volle. We gingen bewust met de bus
zodat we tijdens de rit uitvoerig konden babbelen met
onze leden. We leerden hen echt beter kennen. Eenmaal aangekomen in Terneuzen, kregen we een uur
lang skiles. Nadien was het aan ons. We gaven elkaar
tips en deden elkaars trucjes na. Soms ging er iemand
tegen de grond en dan was het lachen geblazen. Iedereen genoot. Natuurlijk moesten we de dag ook afsluiten
met een après-ski. We trokken dus terug naar ons
lokaal en zaten nog heel de avond gezellig samen. Het
was een dag waar nog lang over gepraat zal worden.

✒✒Anneleen Vanderheyden
Leiding

Niet iedereen kon even goed skiën, dus leerden we met vallen
en opstaan van elkaar.
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sportmonitoren

8 vragen
Welk type sport
moni ben jij?
Sportmonitoren. Wie zijn ze,
wat doen ze, wat drijft hen? Met
die vragen trok de redactieraad
op pad, want KLJ’ers die zich dag
in dag uit inzetten om van elk
sportfeest een succes te maken,
dat moet wel een ras apart zijn.
Of niet soms?
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1

Heb je grote spierballen?
A Duh, ik ben echt sterk! Ze noe
men me niet voor niets ‘kracht
patser’.
B Niet super, maar kan ermee door.
C Nee, allesbehalve. Ik krijg nog
geen pot mayonaise open.

2

Hou je wel eens graag een
vlag vast?
A Jazeker. Hoe groter de vlag, hoe
beter!
B Jazeker. Ik heb wel liefst een
kleine wendbare vlag.
C Nee, vlaggen zijn niet zo mijn
ding.

3

Heb jij goeie moves?
A Zolang het niet te snel gaat, kan
ik nog volgen.
B Ik ben allesbehalve een stijve
hark, maar een fantastische
danser ben ik nu ook weer niet.
C Goeie moves? Ik dans de pannen
van het dak!

sportmonitoren

4

Bij het horen van een goed
liedje…
A Steek je onmiddellijk een vendel
vlag in elkaar en ga je ervoor.
B Pak je een wimpelvlag en verzin
je ter plaatse enkele nieuwe
bewegingen.
C Laat je je creativiteit de vrije loop
en kunnen je dansbenen niet
meer stoppen.

5

Wanneer je droomt van de
zomer kijk je uit naar…
A Stralend witte vendelpakken.
B De wind, afkomstig van wappe
rende wimpelvlaggen, die door
je haren waait.
C In groep dansen met het gras
tussen je tenen.

6

Welke hashtags passen
helemaal bij jou en de sportzomer?
A #mamamagwassen #groene
vendelbroek
B #bleinenopdehanden #blijven
gaan
C #samenkringdansen #gezellig

7

Ben jij een teamplayer?
A Natuurlijk, maar af en toe op
mezelf zijn, vind ik ook oké.
B Nee. Grapje, als KLJ’er ben je
altijd een teamplayer!
C Natuurlijk, winnen op de sport
feesten doe je niet alleen.

8

Welk lied spreekt jou het
meeste aan?
A ‘Demons’ van Imagine Dragons.
B ‘Don’t Stop’ van 5 seconds of
summer.
C ‘Troublemaker’ van Olly Murs.

Jouw profiel
Je antwoordde vooral A
Je bent een vendelmonitor
Vendelen spreekt jou het
meeste aan. Een zomer is pas
geslaagd als je je helemaal
hebt kunnen uitleven met een
vendelstok en een vlag. Wind of
regen, niets krijgt je klein. Ook
even individueel bezig zijn,
schrikt je niet af.

Je antwoordde vooral B
Je bent een wimpelmonitor
Samen met je vrienden de juiste
wimpeloefeningen inoefenen,
dat is voor jou de perfecte aan
loop naar de zomer. De bleinen
op je handen neem je er wel
bij. Aan het eind van de zomer
vakantie ben je apetrots als alle
afdelingen die de reeksen van
jou leerden, hun beste beentje
hebben voorgezet.

Je antwoordde vooral C
Je bent een dansmonitor
Met een grote groep dansen in
een kring, per twee een paren
dans doen of net alleen de bondreeks uitvoeren, niets schrikt
jou af! Je heupen staan nooit
stil en nieuwe dansmoves schud
je zonder nadenken uit je mouw.
Kortom: je bent een rasechte
dansmonitor.

✒✒Frauke Stox
en Nette Van Oeckel
Redactieraad
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sportmonitoren

Eva, wat doet een dans
monitrice zoal?
‘Tijdens de oefendag voor sport
monitoren leer ik de nieuwe
danschoreografieën kennen.
Vervolgens probeer ik deze zo
goed mogelijk aan te leren aan
afdelingen in mijn regio. Dat
doe ik op de nationale oefen
dag of door persoonlijk langs te
gaan in hun lokaal. Ook als er
nieuwe choreografieën bedacht
moeten worden, ben ik van de
partij. Tot slot organiseer ik nog
jaarlijks het Limburgs volleybal- en voetbaltoernooi.’
Doe je ook iets op de KLJsportfeesten?
‘Ja hoor, ik jureer de dansreek
sen. Alle deelnemende afde

24 idee • maart 2018

GETUIGENIS
Eva Steukers is
leiding bij KLJ
Diepenbeek én
dansmonitrice
bij KLJ Limburg.
Wat het betekent
om sportmoni te
zijn, vertelt ze je
graag zelf.

lingen passeren mijn kritisch
oog! Maar ook prijzen uitreiken
behoort tot mijn takenpakket.’
Wat is het leukste aan sportmoni zijn?
‘Dat je omringd wordt door zeer
gemotiveerde mensen en je
daardoor snel nieuwe vrienden
maakt. Maar het allerleukst
blijft toch het wimpelen en het
dansen zelf.’
Jij bent een dansmoni, wie doet
het vendelen en wimpelen?
‘Dat zijn andere sportmonitoren.
Bij KLJ Limburg zijn we maar
met een kleine groep, maar er
is altijd een leuke sfeer. Wist je
dat we altijd vers bloed kunnen
gebruiken?’

sportmonitoren

Heb je na het invullen van de test en het lezen van het interview
met Eva ook zo’n zin gekregen om sportmonitor te worden?
Geweldig! Lees dan nog eens onderstaande vacature en stuur als
de bliksem een mailtje naar kirsten.declercq@klj.be!

Gezocht: sportmonitoren

Jouw uitdaging Je werkt choreografieën
voor de sportzomer uit. Hiervoor kan je kiezen
tussen dans, wimpelen of vendelen. • Je
maakt van iedere KLJ-zomer een groot feest.
• Je helpt mee stempels zetten die de verschil
lende jeugdcategorieën aangeven.
Je sterke punten Je ademt KLJ. • Je durft
rondlopen in een rokje of short. • Je kan om

gaan met een bus zonnecrème. Voor jezelf,
maar ook om anderen in te smeren. • Je kan
goed stempels zetten op grote, maar ook
kleine handjes. • Je houdt van gras tussen je
tenen. • Een KLJ-uitdaging schrikt je niet af!
Van ons krijg je Heel veel liefde. • Een T-shirt
en een trui. • Een kilometervergoeding voor
sportmoni-gerelateerde verplaatsingen.
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Jorien De Maere een dansmonitor op de oefendag voor sportm
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Leeftijd: 23 jaar • Afdeling: KLJ Hamme SintAnna • Job: leerkracht wiskunde en aardrijkskunde • Guilty pleasure: dansreek

26 idee • maart 2018

monitoren

fotodagboek

❝✒

Ook sportmonitoren
moeten reeksen inoefenen.
Daarvoor hebben we onze
eigen oefendagen.

het
g even
n.

10.00 Dansen, dansen, dansen Tijd
om te dansen. Samen leren we de
nieuwe reeksen. Ik kan niet wachten
om ze aan jullie te leren!
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Sportmonitoren zijn nog nét geen
supermensen. Daarom moeten ook
wij de choreografieën van de verschillende KLJ-sporten oefenen. Dat
doen we tijdens oefendagen voor
sportmonitoren. Elk jaar worden
er verspreid over Vlaanderen drie
georganiseerd. Dit jaar waren we te
gast in Leuven, Malle en Nazareth.
Wat we doen gedurende die drie
dagen? Wel, we leren nieuwe reeksen
en herhalen oude reeksen die dit
werkjaar nog van toepassing zijn.
Verder nemen we er ook de reeksbeschrijvingen bij en controleren ze
op fouten. Na deze oefendagen zijn
wij er volledig klaar voor en is het
aan ons om de reeksen aan te leren
aan sportende afdelingen in onze
regio. Ik ben dansmonitor in OostVlaanderen, dus misschien kom je
me daar wel tegen. In ieder geval, tot
op de regionale oefendagen!

Jorien

ksen in elkaar steken vanaf nul
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het booreiland

2 MENINGEN OVER

Ouders informeren over het kamp
Marnic KLJ Mielen-boven-Aalst

geeft ouders op twee manieren info over
het kamp: met een infoavond én met
huisbezoeken. De infoavond is organisatorisch misschien wel het makkelijkst,
maar uit de huisbezoeken halen we veel
extra info. Zo voelen ouders zich tijdens
zo’n bezoek meer op hun gemak. Ze
durven dan ook meer vragen stellen.
Naast het voorstellen van de algemene
kampinfo, slaan we meestal nog een
praatje met de ouders. Daardoor leren
ze ons beter kennen en vice versa. Dat
schept meteen een vertrouwensband.
Daarnaast zie je het lid in een andere
omgeving. Zo kom je meer te weten over
zijn of haar gedrag. Als er vervolgens
ook nog eens broers of zussen aanwezig
zijn, kan je die meteen warm maken om
mee op kamp te gaan. Alweer een winwinsituatie dus. Soms spreken we ook
proactief een huisbezoek af. Bijvoorbeeld voor leden die specifieke noden
hebben zoals medicatie, allergieën of
een speciaal dieet. Dit jaar hebben we
een jongetje met glutenintolerantie.
Onze leidingsploeg heeft daar weinig
ervaring mee, dus namen we onze kookploeg mee op huisbezoek. Op die manier
kunnen we een aangepast menu voor
bereiden.
Leeftijd: 26 jaar • Aantal jaar in KLJ:
8 jaar • Functie: hoofdleider • Job:
s ysteembeheerder in de IT-sector

28 idee • maart 2018

Marie

Een infoavond
is makkelijker te
organiseren, maar
uit huisbezoeken
haal je veel extra
informatie.
Marnic Smets
KLJ Mielen-boven-Aalst

De tips en tricks
van onze info
avond maken het
de ouders, maar
ook onszelf, veel
makkelijker.
Marie
Van der Meiren
KLJ Nieuwrode

Naar jaarlijkse gewoonte
 rganiseert KLJ Nieuwrode eind april
o
een infoavond. Ouders en leden hebben
dan nog een maand de tijd om alles te
laten bezinken, want eind mei sluiten
de kampinschrijvingen. Tijdens de info
avond komen praktische zaken aan
bod zoals de kamplocaties, de inschrijvingsprocedure, de kostprijs en het vervoer naar het kamp. Daarnaast geven we
gedetailleerd uitleg over de slaapplaats,
het menu en de douches. Dat doen we
omdat we steeds op tentenkamp gaan.
Veel ouders weten niet hoe zo’n kamp
werkt, dan is een extra woordje uitleg
meer dan welkom. Als afsluiter geven
we ouders nog wat tips en tricks, bijvoorbeeld: schrijf je naam overal op,
oefen op voorhand hoe je jouw veldbed
opzet... Daarmee maken we het de
ouders, maar zeker ook onszelf, makkelijker. Aan het eind van de infoavond
organiseren we nog ons maandelijkse
‘Café KLJ’. Ouders kunnen dan de leiding
van hun zoon of dochter persoonlijk
aanspreken en bijkomende vragen stellen. Deze aanpak is echt een succes. We
merken dat zowel ouders van nieuwe
leden als ouders van kinderen die al eens
mee geweest zijn, langskomen.
Leeftijd: 21 jaar • Aantal jaar in KLJ:
15 jaar • Functie: kassier en info
momenten • Studies: criminologische
wetenschappen

KLJ-varia
t t SPORTFEEST

t t WEDSTRIJD

Hoe pittig is
jouw KLJ?

Landjuweel
2019 wordt
georganiseerd
door…
KLJ Reet organiseert in 2019 het 28ste
Landjuweel, het sluitstuk van twee
jaar sportwerking. Jens van Boxem,
hoofdvendelier van KLJ Reet, is alvast
enthousiast. ‘De drang om dit groot
evenement te organiseren was echt
immens. Sommigen hadden er
30 jaar op gewacht. Maar na drie
kandidaturen is het eindelijk zover!’
Oorspronkelijk startte het Landjuweel
als een nationaal sportfeest, maar
ondertussen is het evenement enorm
uit zijn voegen gebarsten. KLJ’ers van
over het hele land meten zich in de
vijf KLJ-sporten, beleven avonturen
in het gigantische animatiedorp en
halen prettige herinneringen op. Nu
al is zeker dat er nog lang nagepraat
zal worden over dat weekend!

LLwww.klj.be/landjuweel

KLJ daagt met het jaarthema
‘Gewoon gaan!’ zijn leden uit om
grenzen te verleggen. Zowel letterlijk als figuurlijk. Daarom willen
we via de wedstrijd ‘De pittigste
KLJ’ erachter komen welke KLJafdelingen grensverleggend te
werk gaan en willen we hen belonen met ‘uitdagende’ prijzen!
Deelnemen is eenvoudig. Surf
naar de KLJ-website, download
het wedstrijdsjabloon en pen je
meest uitdagende activiteit neer.
Voeg vervolgens drie leuke foto’s
van die activiteit toe en mail alles
vóór 31 juli naar jaarthema@klj.be.
In augustus maken we de winnaars bekend. De drie beste inzendingen vallen in de prijzen. De
winnaar mag zelfs iets ter waarde
van 300 euro kiezen uit de prijzenkast. Veel succes!

LLwww.klj.be/jaarthema

t tCIJFERWERK

137

KLJ-afdelingen beoefenen
één of meerdere KLJ-
sporten. Iets meer dan de
helft van alle afdelingen is
dus een sportende afdeling.

25

sportfeesten. Zoveel
worden er dit jaar georga
niseerd door KLJ.

11

zoveel verschillende reeksen zijn er. En dan spreken
we alleen nog maar over
het vendelen, wimpelen
en dansen. Tel daar dus ook
nog het touwtrekken en
piramide bouwen bij op.

1965

toen werd het allereerste
Landjuweel georganiseerd.
Sindsdien gaat het evene
ment om de twee jaar door.
Deze zomer is er geen,
maar in 2019 zitten we wel
al aan de 28ste editie!
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De strak gevormde lijven
de Trainingsdagen!

van

EEN BEELD
VERZWIJGT
MEER DAN
1.000 WOORDEN.

Hoe gaat het
echt met jou?

Vlaanderen
is zorg

LEEFZONDERFILTER.be

