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Dag van de jeugdbeweging:
275.000 jongeren vieren hun vereniging!
18 oktober 2019 is het weer zover! Die dag vieren meer dan 275.000 jongeren hun
jeugdbeweging op Dag van de Jeugdbeweging. Maar liefst acht jeugdbewegingen
vieren deze dag feest: Chirojeugd Vlaanderen, FOS Open Scouting, IJD,
Jongerenpastoraal Vlaanderen, JNM, Jeugd Rode Kruis, KLJ, KSA en Scouts en
Gidsen Vlaanderen.
Een jeugdbeweging biedt aan jongeren de kans hun tijd zinvol in te vullen. Bovendien
worden er vriendschappen voor het leven gesmeed. Het hele jaar door kunnen kinderen en
jongeren samen (leren) spelen en leuke activiteiten beleven waarbij spel, groei, groep en
ontplooiing centraal staan. Het absolute hoogtepunt van een werkjaar? Het zomerkamp,
natuurlijk!
De jeugdbeweging is er voor en door de jeugd. Samen doen ze leerrijke ervaringen op en
maken ze herinneringen voor de rest van hun leven. Voor vele jongeren is de jeugdbeweging
een onmisbare activiteit in hun jonge leven. Daarom worden de leiders en vrijwilligers van
de acht jeugdbewegingen in de bloemetjes gezet op Dag van de Jeugdbeweging. Zij zetten
zich elke keer in om de jongeren een onvergetelijke tijd te bezorgen door een momenten
vol spel en plezier aan te bieden, toffe vergaderingen voor te bereiden, de logistieke
organisatie op zich te nemen en zo de werking van de jeugdbeweging te garanderen.
En natuurlijk wil Dag van de Jeugdbeweging de jeugdbewegingen bekend maken en het
laten kriebelen bij wie nog niet aangesloten is.
In heel wat Vlaamse provincies en in Brussel slaan een heleboel jeugdbewegingen
de handen in elkaar om kleine en grootschalige acties op poten te zetten. Organisator
of niet, elke jeugdbeweging moet de kans krijgen om ergens in de buurt haar feestdag te
vieren met een ontbijt, vieruurtje, spel, fuif of kampvuur. Ook jeugddiensten, jeugdraden
en scholen zorgen voor de nodige ondersteuning om deze dag bijzonder te maken. De
straten zullen weer in alle kleuren van de regenboog kleuren. Iedereen komt enthousiast
samen. Zo zorgt de Dag Van De Jeugdbeweging jaar na jaar voor verbondenheid en een
uitzonderlijke groepssfeer die ook voor buitenstaanders duidelijk voelbaar is!
Wil je weten waar je jouw dag van de jeugdbeweging kan vieren? Surf dan zeker
naar www.dagvandejeugdbeweging.be voor de actie in jouw buurt.
Meer informatie vind je in de persmap als bijlage en op de website.

CONTACTGEGEVENS
Emma De Backer - voorzitter van JNM - emmadebacker@outlook.be - 0471 26 55 46
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PERSUITNODIGING LOKALE ACTIES

Op de website www.dagvandejeugdbeweging.be kunnen lokale organisatoren hun initiatief
registreren. Hier zetten we graag enkele originele acties per provincie in de kijker:

WEST VLAANDEREN
• Op de speelplaats van de vrije basisschool Sint-Maarten Sijsele worden alle kinderen uitgedaagd
om samen spelletjes te spelen met de vriendensleutel. dagvandejeugdbeweging.be/sijsele
• In Veurne is vrijdag 19 oktober dé fee stdag van de jeugdbewegingen, waar ze ieder jaar terug
naar uitkijken. Kom af in je uniform en geniet mee van een gratis ontbijt op de Grote Markt. Sfeer en
gezelligheid is gegarandeerd met een klein kampvuurtje, een warme chocomelk en een wedstrijdje:
“Welke jeugdbeweging kan het luidst zingen?”

OOST VLAANDEREN
• De jeugd in Lokeren wordt een hele dag verwend. Op school krijgen ze een gratis lunchpakket én
drinkfles gemaakt door medewerkers van de kringloopwinkel en de plaatselijke kokschool. ‘s Avonds
zijn ze welkom op de Markt voor een hapje, drankje en streepje muziek verzorgd door lokale DJ’s en
groepjes. dagvandejeugdbeweging.be/lokeren
• In Temse is er voor ieder wat wils tijdens de dag van de jeugdbeweging. De Temsese jeugdverenigingen
gaan uniformen spotten op school. Alle kinderen aangesloten bij een jeugdvereniging krijgen een
uniek gadget, alle anderen ontvangen een infobrochure over het lokale jeugdwerk. ’s Avonds wordt
alle jeugdleiding eens extra in de watten gelegd met frietjes, liedjes en een gezellig kampvuur. Ook
strijden alle jeugdbewegingen mee in een grandioos groepsspel: “Wie wordt dé jeugdbeweging van
het jaar 2019?” dagvandejeugdbeweging.be/temse

ANTWERPEN
• In Lint slaan heel wat organisaties de handen in elkaar om de jeugd een fantastische dag te laten
beleven. In het gemeentepark wordt alle jeugd verwacht voor toeters en bellen, springkastelen, een
schminkstand en allerlei randactiviteiten. Voor alle kinderen in uniform zijn er lekkere pannenkoeken.
dagvandejeugdbeweging.be/lint
• Naast het klassieke gratis ontbijt van lekkere pistolets, sandwiches, chocomelk, koffie,... kunnen
alle leden en (oud)leiding in uniform ook in de namiddag gezellig komen picknicken op het vredesplein
in Heist-op-den-Berg. DJ Lenny zorgt voor een gezellig muziekje en er zijn gratis hotdogs.
dagvandejeugdbeweging.be/heist-op-den-berg
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LIMBURG
• De jeugdbewegingsleden van het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder vieren het klokje rond
dit jaar. Deelnemers komen al een dag eerder samen om te blijven slapen in een tentenkamp en een
avondspel te spelen. ‘s Ochtends is er zoals op kamp ochtendgymnastiek en ontbijt. Door de dag
wordt plezier op de speelplaats verzekerd met een rode draadspel, danspauzes en échte liedjes van
de jeugdbeweging. dagvandejeugdbeweging.be/heusden-zolder
• De jeugd uit Ham maakt kans op een heuse Hambon van 30 euro bij deelname aan de
fotolikewedstrijd. Een extra reden om die prachtige jeugdbewegingsoutfit aan te trekken!
dagvandejeugdbeweging.be/ham

VLAAMS BRABANT
• In Vilvoorde wordt er dag en nacht gefeest! ‘s Morgens kan je komen smikkelen op de jaarlijkse
ontbijtactie en je beentjes losgooien tijdens de volksdansmedley. ’s Avonds is er de allereerste nacht
van de jeugd waar alle Vilvoordse jongeren (en omstreken) samenkomen op één dik feest in het
Ruiterijcomplex in domein Drie Fonteinen. dagvandejeugdbeweging.be/vilvoorde
• In Boortmeerbeek organiseren alle jeugdbewegingen samen één groot samenspel met tussendoor
een grote pannenkoekenbak. ledereen die in de gemeente naar school gaat, kan gebruik maken van
gratis busvervoer naar de feestlocatie. dagvandejeugdbeweging.be/boortmeerbeek

BRUSSEL
• Naar jaarlijkse traditie worden de hongerige magen van ieder in jeugdbewegingsuniform in
Brussel gevuld met een heerlijke ontbijt.
dagvandejeugdbeweging.be/dag-van-de-jeugdbeweging-brussel-ontbijt
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DE JEUGDBEWEGINGEN IN CIJFERS

TOTAAL
LEDEN-LEIDING

LEDEN

LEIDING

Chirojeugd
Vlaanderen

113 044

95 283

17 761

FOS Open Scouting

9 350

8 050

1 300

IJD

9 950

8 500

1 450

JNM

2 717

2 332

385

Jeugd Rode Kruis

1 843

1 000

843

KLJ

22 024*

19 693*

2 331*

KSA

36 000

30 100

5 900

Scouts en Gidsen
Vlaanderen

83 500

68 000

15 500

Totaal:

278 428

232 958

45 470

* We verenigen hierbij leden in Vlaanderen en Oost-België
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WWW.DAGVANDEJEUGDBEWEGING.BE

Op de website kan je terecht voor algemene info over deze geweldige feestdag
(campagnefilmpje, thema, affiche …). Je komt er ook te weten hoe je op de Dag van de
Jeugdbeweging zelf een actie kan organiseren. De persmap en het persbericht vind je ook op de
website terug. Verder kan je via de zoekfunctie nagaan welke lokale acties in je buurt plaatsvinden.

De website geeft je directe toegang tot de individuele sites van de acht jeugdbewegingen: Chirojeugd
Vlaanderen, FOS Open Scouting, IJD, JNM, Jeugd Rode Kruis, KLJ, KSA en Scouts en Gidsen
Vlaanderen. Zeker de moeite dus om eens een kijkje te gaan nemen!
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VOORSTELLING VAN DE DEELNEMENDE JEUGDBEWEGINGEN
CHIROJEUGD VLAANDEREN
Contact:
Niels De Ceulaer
Nationaal Secretaris
03 231 07 95 of 0494 63 67 85
niels.deceulaer@chiro.be
Erwin Cools
Directeur Chiro
03 231 07 95 of 0476 66 29 12
erwin.cools@chiro.be

www.chiro.be
Kipdorp 30
2000 Antwerpen
03 231 07 95

902 groepen, ruim 100.000 kinderen en jongeren,
in Vlaanderen en Brussel, dat is Chiro. Speels,
actief en intuïtief doen wij ervaringen op, krijgen
we een kijk op onszelf en de wereld en genieten
we van het samen zijn. Speel met ons mee!
Onze Chiro droom beleven we elke spelnamiddag
in ontelbare kleine details maar ook daarbuiten.
We zijn geen eiland maar betrokken op de
brede maatschappij. We nemen deel aan het
buurtleven, laten onze stem horen en komen op
voor een rechtvaardige samenleving die eerlijke
kansen en een hoopvolle toekomst biedt.

Chiro droomt van een wereld waarin graag
zien, innerlijkheid en rechtvaardigheid centraal
staan. Ieder van ons verdient het om graag
gezien te worden. Pas dan, kun je je talenten
en mogelijkheden ontplooien. Chiro gaat in tegen
oppervlakkig leven en overdreven consumeren.
Door af en toe stil te staan, maken we ons sterk
en weerbaar.
Met al onze groepen samen bouwen we aan één
jeugdbeweging. Een jeugdbeweging die trouw
is aan de leefwereld van kinderen en jongeren
enerzijds en aan haar inspiratie anderzijds.

SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN
Contact:
www.scoutsengidsenvlaanderen.be
Jan Van Reusel
Wilrijkstraat 45
Communicatieverantwoordelijke
2140 Antwerpen
0477 26 84 85
03 231 16 20
communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be

Scouts en Gidsen Vlaanderen wil bijdragen aan de ontplooiing van kinderen en jongeren, als individu,
in groep en binnen de samenleving. We hanteren hierbij de methode van scouting met een eigen
pedagogische kijk; met een eigen doelstelling, een missie en een visie op scouting die steunt op vijf
basispijlers: zelfwerkzaamheid, ploegwerk, medebeheer, dienst en engagement.
Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij.
We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven.
De natuur is onze troef. We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer.
We spelen een spel dat niet luchtledig is, in vrije tijd die niet vrijblijvend is.
Met groot plezier en kleine daden komen we op voor onze omgeving en voor een kleurrijk Vlaanderen.
Zo dromen we luidop van gelukkige mensen in een rechtvaardige wereld.
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KSA
www.ksa.be
Vooruitgangstraat 225
1030 Brussel
02 201 15 10

270 groepen en 36.000 leden vormen samen
KSA, één van de grootste jeugdbewegingen in
Vlaanderen! Onze werking is gebouwd op vier
kernwaarden: spelen, groeien, verbinden en
engageren.
Wekelijks genieten de leden in hun KSA-groep,
samen met leeftijdsgenoten, van creatieve
spelen met een goed uitgewerkt concept en
tot een verbeelding sprekende inkleding. We
kunnen daarvoor rekenen op het engagement
en de verantwoordelijkheid van duizenden
jongeren. KSA biedt hen de nodige (leer)kansen,
voorziet de nodige ruimte om te experimenteren,
verantwoordelijkheden op te nemen, talenten
te ontwikkelen, competenties aan te scherpen,
grenzen te verleggen …
Onze werking is een ontmoetingsplaats waar
unieke banden worden gesmeed, waar leden voor

Contact:
Brecht Goerlandt
Nationaal Coördinator
02 201 15 10 of 0478 52 20 72

elkaar door het vuur gaan. KSA, dat is samen op
weg gaan, samenwerken, intens vertrouwen in
de ander, kunnen rekenen en bouwen op elkaar,
samenwerken aan een gemeenschappelijk doel.
We doen dit met respect voor de K in onze
naam, rekening houdend met de eigenheid
van elk individu en elke groep. Er ontstaan
vriendschappen voor het leven!
Bij KSA vormen we ook een kritische mening en
proberen we die uit te dragen. We zetten onze
frisse en vernieuwende ideeën om in krachtige
acties. Het enthousiasme en engagement van
elke KSA’er draagt bij aan de versterking en
uitbouw van onze KSA-groepen en -werking,
maar ook aan een betere samenleving. Het
amusement dat kinderen en jongeren telkens
uit elk spel halen, geeft hen goesting om zich te
engageren en de spelvreugde aan anderen door
te geven.

KLJ
www.klj.be
Diestsevest 32 bus 3b
3000 Leuven
016 47 99 99

KLJ is een jeugd- en jongerenbeweging waarin
iedereen van 6 tot 35 jaar welkom is. Zo komen
22.000 jongeren samen in ruim 260 KLJafdelingen. We stimuleren onze afdelingen om
te werken met verschillende leeftijdsgroepen,
jongens en meisjes door elkaar en met
aangepaste activiteiten.
KLJ’ers voelen zich verbonden door het
dorpsgevoel. Het maakt niet uit of ze wonen
op het platteland of in een verstedelijkt gebied,
we zijn verbonden door onze omgeving en
haar landelijk karakter. Daarnaast vinden we
christelijke waarden belangrijk. Vriendschap,

Contact:
Isaak Dieleman
Nationale voorzitter
0472 43 16 47
voorzitter@klj.be

solidariteit, vergeving, respect… We gaan er op
een eigentijdse manier mee om.
Tot slot weten we dat er geen kant-en-klaar
handboek voor een optimale werking bestaat.
Wel reikt onze organisatie voorbeeldwerkvormen
aan zoals spel en ontspanning, neemt
het maatschappelijke standpunten in en
onderhoudt het een sterk uitgebouwde sporten cultuurwerking. Hierbij laten we altijd ruimte
voor vernieuwing, creativiteit en verandering.
Kortom: KLJ begint in jezelf, leeft verder in het
dorpsgevoel en is voelbaar ver daarbuiten.
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IJD
Contact:
Anaïs Fayt
Directeur IJD vzw
09 235 78 5
ijd@ijd.be

www.ijd.be
Nederpolder 24
9000 Gent
09 235 78 54
IJD gelooft dat het christendom een reële
bijdrage levert tot het persoonlijke en collectieve
geluk van mensen. Daarom wil IJD katholieke
jongerenpastoraal in Vlaanderen ondersteunen
en doen groeien.
Deze jongerenpastoraal biedt jonge mensen een
christelijk antwoord op hun zinvragen aan. Dit
gebeurt in wederzijdse dialoog. Groepen zijn de
bevoorrechte context voor jongerenpastoraal. De
Bijbel is ervoor de belangrijkste inspiratiebron.

IJD wil dankzij de wisselwerking tussen het
concrete leven en het christelijke geloof de
persoonlijke zoektocht en groei van jongeren
bevorderen. We hopen dat deze jongeren
uiteindelijk
vanuit
een
eigen
weerbare
christelijke identiteit en met respect voor de
eigenheid van anderen kunnen bijdragen tot
de opbouw van een pluralistische samenleving.
IJD is een dynamische jeugdwerkorganisatie,
erkend door de Vlaamse Gemeenschap en
gekaderd binnen de Vlaamse katholieke kerk.

FOS OPEN SCOUTING
www.fosopenscouting.be
Kortrijksesteenweg 639
9000 Gent
09 245 45 86

FOS Open Scouting is een jeugdbeweging,
met 53 groepen (of eenheden) verspreid over
Vlaanderen en Brussel. Elke week trekken de
meer dan 9000 leden van FOS Open Scouting
hun blauwe uniform aan om zich te amuseren, in
de natuur, in de stad en op het water.
FOS Open Scouting is echter meer dan alleen een
leuke vrijetijdsbesteding. We zijn een scoutsen gidsenbeweging en maken deel uit van een
wereldwijd netwerk met meer dan 35 miljoen
leden. Allemaal streven we hetzelfde doel na:
scouts & gidsen stimuleren om zin te geven
aan het eigen leven, zich zo volledig mogelijk
te ontwikkelen en vanuit hun unieke kwaliteiten
mee te bouwen aan een betere wereld.
FOS Open Scouting is een actief pluralistische
jeugdbeweging. Dit betekent dat we zowel
in onze eigen werking als in de samenleving
het gelijkwaardig en respectvol samenleven
willen stimuleren. Om dat te bereiken plaatsen
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Contact:
Landelijk Secretariaat
FOS Open Scouting
09 245 45 86
info@fos.be

we ontmoeting in onze werking centraal. Een
pluralistische vereniging heeft als kerngedachte
‘iedereen is welkom’. Maar actief pluralistisch zijn
betekent zoveel meer. We gaan actief aan de slag
met de diversiteit in onze groepen. En we voeren
een actief beleid om een bredere diversiteit aan
kinderen en jongeren te bereiken. Belangrijk is
ook dat we op zoek gaan naar ontmoetingen met
anderen buiten de groep.
Het is onze vaste overtuiging dat dit alles enkel
mogelijk is als we als scouts- en gidsenbeweging
geen levensbeschouwelijk ideaal naar voren
schuiven. We kiezen ervoor om zingeving een
belangrijke plaats in onze werking te geven,
maar niet om één verhaal naar voor te schuiven
waaruit we al onze antwoorden halen. Binnen een
actief pluralistisch kader kunnen verschillende
mens- en wereldbeschouwingen met elkaar
geconfronteerd worden zonder dat dit een strijd
wordt.
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JEUGDBOND

VOOR NATUUR EN MILIEU
www.jnm.be
Kortrijksepoortstraat 192
9000 Gent
09 223 47 81

Contact:
Emma De Backer
Bondsvoorzitter
0471 26 55 46
emmadebacker@outlook.be

JNM is een jeugdbeweging voor álle jongeren
die geïnteresseerd zijn in natuur en milieu.
JNM staat open voor alle jongeren tussen 7 en
26 jaar met interesse voor natuur en milieu. Er
zijn 3 leeftijdsgroepen: de piepers (7-12 jaar),
de ini’s (13-15 jaar) en de gewone leden (16-26
jaar). Samen trekken we de natuur in om ons
te verdiepen in de diversiteit van ons plantenen dierenrijk. We trekken naar de mooiste
natuurgebieden waar zeldzame waarnemingen
ons hart sneller doen slaan maar ook een stevige
wandeling in een weidse omgeving doet ons
bloed sneller stromen.

Wij sluiten onze ogen niet voor milieuproblemen.
Elke JNM-activiteit is een poging om op een
duurzame en milieuvriendelijke manier door
het leven te gaan. Daarnaast proberen we ook
anderen hiervan bewust te maken, door actie,
gebaseerd op goede achtergrondinformatie.
JNM organiseert tal van projecten en nationale
bijeenkomsten rond specifieke onderwerpen.
Het kampenseizoen is het hoogtepunt van ons
activiteitenaanbod. In de zomervakantie kan je
kiezen tussen een 30-tal kampen en volop genieten
van alles waar JNM voor staat: natuurstudie,
natuurbeheer en milieubescherming.

De natuur krijgt het vaak hard te verduren. Waar
we kunnen, ondernemen we de nodige acties
om ruimte aan natuur te geven. We hanteren
regelmatig zelf een schop of zaag om een handje
te helpen. Samen buiten zijn en aan natuurbeheer
doen geeft een machtig gevoel.

JNM heeft een 40-tal lokale afdelingen in
Vlaanderen. Mensen met wie je samen bij jou
in de buurt op verkenning kunt gaan of waar
je zielsgenoten vindt om een spetterende
milieuactie ineen te steken.

JEUGD RODE KRUIS
www.jeugdrodekruis.be
Motstraat 40
2800 Mechelen
015 44 35 70
Het Rode Kruis dichter bij kinderen en jongeren
brengen en kinderen en jongeren dichter bij het
Rode Kruis. Dat is waar we bij Jeugd Rode Kruis
voor gaan. Altijd met de nodige dosis plezier
natuurlijk! Vier actieterreinen vormen de rode
draad doorheen onze werking.
Hulpverlening. Van een schaafwonde verzorgen
tot hartmassage… Een rampoefening voor en
door kinderen of zelf een eerstehulppost bouwen.
Iedereen kan eerste hulp leren bij Jeugd Rode
Kruis. Jeugdmonitoren worden speciaal opgeleid
om kinderen en jongeren de basis van eerste
hulp aan te leren.

Contact:
Gaëlle Huysentruyt
Manager Jeugd Rode Kruis
015 44 35 68
jeugdrodekruis@rodekruis.be

Sociale werking. Jeugd Rode Kruis zet zich
in voor iedereen, ongeacht cultuur en/
of beperking. Zo bezorgen we bijvoorbeeld
kinderen uit opvangcentra voor asielzoekers een
superfijne speelweek tijdens de zomervakantie.
Internationale werking. Jeugd Rode Kruis kijkt
over de grenzen heen. Droom je als vrijwilliger
van een internationaal avontuur? Via Jeugd Rode
Kruis kan je misschien sneller dan verwacht
je koffers pakken om ergens in de wereld
vrijwilligerswerk doen.
Bloed. Bloed geven mag pas vanaf 18 jaar. Jeugd
Rode Kruis probeert jongeren te overtuigen om
bloed te geven. Voor wie nog geen donor kan
zijn, zijn er bloedstollende spelen.
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‘JEUGDBEWEGING IN DE KLAS’
LESPAKKETTEN OVER JEUGDBEWEGINGEN
VOOR HET LAGER EN SECUNDAIR ONDERWIJS
Kinderen en jongeren, die de jeugdbeweging niet van thuis uit kennen, ermee in aanraking brengen,
dat is het doel van deze lespakketten. Spelenderwijs leren ze wat een jeugdbeweging juist is en
wat het voor hen kan betekenen. De motivatie voor deze lespakketten is dat de jeugdbeweging een
methodiek is die elk kind heel wat extra ontwikkelingskansen kan geven.
Ook voor leerlingen die al in de jeugdbeweging zitten, zijn er heel wat uitdagingen in verwerkt op
vlak van vakoverschrijdende eindtermen.

De lespakketten zijn te downloaden op
dagvandejeugdbeweging.be/organiseren/dvdjb-op-school
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