
  

 

Leuven, 12 september 2019 

KLJ lanceert uniek magazine voor alle leeftijden  
Jeugdbeweging KLJ lanceert op maandag 16 september een nieuw lifestylemagazine voor het hele gezin. Dat 
is best uniek in Vlaanderen, want een magazine dat meerdere leeftijden aanspreekt, is niet evident. “KLJ 
blijft zich steeds heruitvinden”, zegt Isaak Dieleman, voorzitter van KLJ. “Ook in deze digitale tijd geloven we 
er sterk in dat kinderen, jongeren en hun ouders leuke verhalen tastbaar in hun handen willen houden.”  
 
Na meer dan 50 jaar stapt jeugdbeweging KLJ af van haar leidingstijdschrift ‘Idee’. Dat tweemaandelijkse 
magazine werd vooral gebruikt om leiding te informeren en te inspireren. Vanaf maandag valt bij alle KLJ-leden 
– van 6 t.e.m. 35 jaar – Hélaba in de brievenbus, een 64-pagina’s tellend lifestylemagazine dat om de drie 
maanden verschijnt. Die ommezwaai past helemaal in de huidige manier van communiceren met jongeren. 
“Jongeren overtuig je niet meer met droge informatie of te opzichtige reclame”, zegt Jonas Smeulders, 
hoofdredacteur van het nieuwe magazine. “Een emotionele aanpak blijkt doeltreffender. Daarom doen we aan 
storytelling en brengen we uit het leven gegrepen verhalen. We laten ons doelpubliek zelf onze boodschap 
verkondigen.”  
 
Doordat het magazine op ieders salontafel terecht komt, krijgen ook de familie en vrienden van KLJ-leden het 
magazine te lezen krijgen. “Ook dat is een uitdaging, want we moeten ons magazine interessant houden voor 
zowel kinderen en jongeren, als hun familieleden”, zegt Jonas. “Daarom kiezen we voor boeiende verhalen van 
KLJ’ers – want er lopen heel wat unieke exemplaren rond – en voorzien we reportages over thema’s die zowel 
jongeren als ouders aanbelangen en interviews met interessante Vlamingen. In ons eerste nummer heeft 
Dieter Coppens het bijvoorbeeld over zijn liefde voor de natuur, vertelt Hans Bourlon dat hij bij Studio 100 
niemand aanneemt die niet bij een jeugdbeweging heeft gezeten, en legt Ish Ait Hamou uit welke 
sleutelmomenten hem gevormd hebben.”  
 
Het nieuwe magazine komt er overigens op vraag van de KLJ’ers zelf. In november 2018 besliste de Nationale 
Raad, het jaarlijks KLJ-parlement waarin alle KLJ-afdelingen een stem hebben, dat de jeugdbeweging de 
verandering moest maken. Samen met Xpair creëerde en realiseerde KLJ het nieuwe concept. KLJ neemt met 
dit unieke magazine een sprong in een segment dat nog niet veel werd aangesneden in Vlaanderen.  
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Over KLJ. KLJ verenigt ongeveer 22.000 kinderen en jongeren in plaatselijke afdelingen in ruim 280 dorpen in 

Vlaanderen en Oost-België. Bij KLJ is iedereen van 6 tot 35 jaar welkom. KLJ wil in de eerste plaats toffe, 

ontspannende activiteiten in het eigen dorp aanbieden. Via deze activiteiten wil KLJ haar steentje bijdragen aan 

de opbouw van een leefbare maatschappij en dit vanuit christelijke waarden. Zinvol samenzijn en onszelf 

ontplooien, daar gaan we bij KLJ voor! 

 


