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Dag van de Jeugdbeweging:
eindelijk elkaar terug in het echt zien!
Vrijdag 22 oktober staat met stip aangeduid in de agenda van vele jongeren want dan is
het dé dag van de jeugdbeweging. Die dag kleuren 9 jeugdbewegingen, goed voor 285.000
jongeren, Vlaanderen opnieuw in met hun jeugdbewegingshemden, T-shirts en sjaaltjes. Van
De Panne tot Oudsbergen worden talrijke activiteiten voor en door jongeren georganiseerd.
Nu opnieuw terug echt helemaal ‘live’ en het werd hoog tijd. “Want we zijn vooral blij dat we
onze rol mogen spelen: kinderen en jongeren uitdagend met elkaar verbinden,” stelt Jan Van
Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
Jongeren kregen het tijdens de coronacrisis zwaar te verduren. Mits het volgen van nog een
aantal coronamaatregelen kunnen alle jeugdactiviteiten nu weer ‘live’ doorgaan. En dat is
een zegen want als corona één zaak heeft duidelijk gemaakt is het wel dat jongeren
nood hebben aan ruimte om op een veilige en laagdrempelige manier hun verhaal
aan elkaar kunnen vertellen. De jeugdbeweging is dan een ideale plaats om dit te doen.
“We zijn dan ook dankbaar voor het vertrouwen in het pedagogisch aspect van jeugdbeweging,”
zegt Jan Van Reusel.
Dag van de Jeugdbeweging is voor jeugdbewegingen uiteraard ook de ideale gelegenheid
om hun meerwaarde te tonen aan de buitenwereld en de jongeren zelf warm te maken voor
hun activiteiten. En dat doen ze, want over heel Vlaanderen worden meer dan 150 acties
georganiseerd.
De boodschap aan jongeren en hun ouders die nog niet actief zijn bij een jeugdbeweging
is om zeker eens te gaan kijken naar de activiteiten. Deelnemen en deel uitmaken van een
jeugdbeweging heeft tal van voordelen. Zo biedt een jeugdbeweging jongeren de kans hun
tijd zinvol in te vullen. Het hele jaar door kunnen kinderen en jongeren samen (leren) spelen
en leuke activiteiten beleven waarbij spel, groei, groep en ontplooiing centraal staan. Een
echte aanrader!
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Over de Dag van de Jeugdbeweging
Dag van de Jeugdbeweging is een organisatie van 9 Vlaamse jeugdbewegingen: Chirojeugd
Vlaanderen, Evangelisch Jeugdverbond, FOS Open Scouting, IJD, Jeugd Rode Kruis, JNM, KLJ,
KSA en Scouts en Gidsen Vlaanderen.
We zetten alle jeugdbewegingen in de kijker en tonen aan de buitenwereld welke meerwaarde
ze bieden. Op deze manier stellen we ons open voor nieuwe leden en verlagen we drempels
om bij de jeugdbeweging te komen. Daarnaast zetten we in op bedanking van onze leden,
leiding en vrijwilligers. We waarderen hun engagement. De dag van de jeugdbeweging is
een moment van samenhorigheid, over de jeugdbewegingsgrenzen heen. Maar het is
vooral een dag vol plezier, spel en feest. We streven ernaar zo veel mogelijk leden van een
jeugdbeweging een fijne tijd te bezorgen.

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 deze persmap en op de website.

Contactgegevens
Jan Van Reusel - Communicatieverantwoordelijke
communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be of 0477 26 84 85
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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 vrijdag 22 oktober komen alle jeugdverenigingen uit Izegem samen om zich uit te
leven tijdens een heus colourfestival. Ze zetten de leden en leiding in de bloemetjes
met een grote spelactiviteit waar ook kleurenpoeder aan te pas komt. 		

q

www.dagvandejeugdbeweging.be/dag-van-de-jeugdbeweging-colourfestival
• In Poperinge sluiten ze Dag van de Jeugdbeweging traditiegetrouw af met een
vermakelijke Jeugdraad-Quiz! Bekend om de gezelligheid, gevreesd voor de vragen,
berucht door de strijd. Ook dit jaar zal er weer gepoogd worden om iedereen een
leuke avond te bezorgen. 									
q www.dagvandejeugdbeweging.be/quiz-dag-van-de-jeugdbeweging-poperinge
OOST-VLAANDEREN
• In Wetteren houden ze een heuse After-schoolparty. Na school kunnen kinderen
en jongeren samenkomen om zich uit te leven op springkastelen met uiteraard een
goede beat op de achtergrond.								
q www.dagvandejeugdbeweging.be/after-school-party-wetteren			
• De jeugdraad Zelzate trakteert op gratis Frietjes voor iedereen die in uniform
van zijn jeugdbeweging aanwezig is. Daarbij zal er ook randanimatie, een
springkasteel, bar en muziek aanwezig zijn. 						
qwww.dagvandejeugdbeweging.be/dag-van-de-jeugdbeweging-jeugdraad-zelzatetrakteert-gratis-frietjes 					
ANTWERPEN
• Voor wie wil smullen van lekkere hamburgers na school in uniform moet in Balen
zijn. De Jeugdraad organiseert dit jaar meteen na school een gezellig momentje met
DJ, gratis bickyburger en drankje voor wie in jeugdwerkuniform komt. 			
q www.dagvandejeugdbeweging.be/bicky-burgers-na-school			
• Is een Dag van de Jeugdbeweging zonder ontbijt wel een echte DVDJB? Over heel
Vlaanderen kan je genieten van traktaties en ook in Kalmthout gaat het ontbijt terug
door. Alle leden en leiding van de jeugdbewegingen zijn welkom voor een heerlijk
ontbijt.												
qwww.dagvandejeugdbeweging.be/ontbijt-dag-van-de-jeugdbeweging-kalmthout
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LIMBURG
• Alle leden van de Bilzerse jeugdverenigingen worden dan getrakteerd op hotdogs
op de markt. Ook de Nacht van de Leiding, een quiz en een spetterende afterparty,
zijn een vaste waarde binnen het Bilzerse jeugdwerk. 					
q www.dagvandejeugdbeweging.be/hotdogs-op-de-markt
• De stad Beringen daagt uit! Op vrijdagochtend is iedereen vanaf 7u in uniform
welkom op het terrein van Scouts & Gidsen Beringen om te genieten van een gezellig
ontbijt! Doe mee met de knotsgekke opdrachten in jouw school, smul na school van
lekkere frietjes en doe mee met de spetterende slotactiviteit! Plezier gegarandeerd!
q www.dagvandejeugdbeweging.be/beringen-daagt-jullie-uit
VLAAMS-BRABANT
• Scouts en Chiro Overijse organiseren samen met gemeente Overijse een lasershoot.
Vanaf 16u ben je welkom aan de jeugdlokalen op de Ramberg om elkaar uit te dagen.
Achteraf kan je het dan ook weer goed maken met een sapje en een snack in de
hand. 												
q www.dagvandejeugdbeweging.be/lasershoot
• Naast het ontbijt is de Nacht van de Jeugdbeweging uiteraard ook een zeer gekend
begrip geworden. In Halle is dan ook iedereen welkom om de benen los te gooien en
er een goed feestje van te maken in de Kazerne met alle Halse jeugdbewegingen!
q www.dagvandejeugdbeweging.be/nacht-van-de-jeugdbeweging-halle
BRUSSEL
• Naar

jaarlijkse

traditie

worden

de

hongerige

magen

van

ieder

jeugdbewegingsuniform in Brussel gevuld met een heerlijk ontbijt. 			
q www.dagvandejeugdbeweging.be/ontbijt-brussel
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DE JEUGDBEWEGINGEN IN CIJFERS

TOTAAL
LEDEN-LEIDING

LEDEN

LEIDING

Chirojeugd
Vlaanderen

115 786

97 003

18 783

Evangelisch
Jeugdverbond

2 951

2 063

888

FOS Open Scouting

9 700

8 400

1 300

IJD

2 850

2 100

750

JNM

3 325

2 900

425

Jeugd Rode Kruis

2 132

1 311

821

KLJ

26 095

21 879

4 216

KSA

36 100

30 200

5 900

Scouts en Gidsen
Vlaanderen

82 733

70 065

12 668

Totaal:

281 672

235 921

45 751
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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 negen jeugdbewegingen:
Chirojeugd Vlaanderen, EJV, FOS Open Scouting, IJD, JNM, Jeugd Rode Kruis, KLJ, KSA en
Scouts en Gidsen Vlaanderen. Zeker de moeite om eens een kijkje te gaan nemen!
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VOORSTELLING VAN DE
DEELNEMENDE JEUGDBEWEGINGEN

CHIROJEUGD VLAANDEREN
Contact:
Niels De Ceulaer
Beleidscoördinator
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

890 groepen, meer dan 113.989 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.

EVANGELISCH JEUGDVERBOND
www.ejv.be
Sint-Jansbergsesteenweg 97
3001 Heverlee
016 20 24 62

Wij zijn het EJV. Dat staat voor Evangelisch
Jeugdverbond. Een nogal lange naam die simpelweg
betekent: een groep jonge mensen (kinderen,
tieners, jongeren en jongvolwassenen) die met
elkaar verbonden zijn doordat we geloven in het
goede nieuws van Jezus. Want evangelie betekent
goed nieuws. Samen zoeken we naar wegen om deze
boodschap op een eigentijdse en jonge manier uit te
leven met hoofd, hart en handen.

Contact:
Koen Maeyens
Directeur
koen.maeyens@ejv.be
Algemeen secretariaat
info@ejv.be

te ondersteunen in hun persoonlijke, sociale en
geestelijke ontwikkeling. Spel, avontuur en zingeving
vormen daarin de belangrijkste onderdelen van ons
jeugdwerk. Met zo’n 3000 leden, verspreid over zo’n
70 lokale afdelingen komen we per leeftijdsgroep
wekelijks bij elkaar voor een toffe activiteit,
ontmoeten we elkaar op vorming & cursus of tijdens
een zomer vol kampen. Waar we ook gaan, wij gaan
voor fun, faith & friends.

Vanuit deze christelijke identiteit willen wij een
bijdrage leveren aan gezinnen, scholen, kerken
en de samenleving. Dit is waarom we ons er als
EJV voor inzetten om jonge mensen en hun leiders
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FOS OPEN SCOUTING
www.fosopenscouting.be
Zwijnaardsesteenweg 93
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

Contact:
Landelijk Secretariaat
FOS Open Scouting
09 245 45 86
info@fos.be

dat te bereiken plaatsen 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.

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
Met 150 groepen verspreid over heel Vlaanderen
en Brussel is IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen de
jongerenwerking van de Vlaamse katholieke kerk
waar jongeren samenkomen en sterke betekenisvolle
ervaringen beleven en delen.
Zo wil IJD Jongerenpastoraal jongeren laten proeven
van het christelijk geloof en hen helpen om daarin te
groeien. Door op weg te gaan met jongeren wil IJD hen
ondersteunen in het zoeken naar antwoorden op hun
levensvragen en hen oproepen tot een geëngageerde
bijdrage aan een verbonden samenleving.
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Naast de ondersteuning op maat van deze 150 groepen
met bijna 4000 leden, organiseren we ook allerlei
ervaringsgericht en inspirerende initiatieven met een
bereik van 20.000 jongeren per jaar. Daarnaast geeft
IJD gelovige jongeren een stem zowel binnen de kerk
als de samenleving. IJD beweegt daarbij op de kracht
van haar vele vrijwilligers en personeel voor een
kwalitatief en innovatief jongerenpastoraal, die blijk
geeft van inzet voor een verbonden samenleving.
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JEUGDBOND VOOR NATUUR EN MILIEU
www.jnm.be
Kortrijksepoortstraat 192
9000 Gent
09 223 47 81
info@jnm.be
JNM is een jeugdbeweging voor álle 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 het planten- en 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.
De natuur krijgt het vaak hard te verduren. Waar we
kunnen, ondernemen we actie 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.

Contact:
Oliver Mechthold
Bondsvoorzitter
0478 40 27 53
oliver.mechthold@jnm.be

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, en gebaseerd op goede
informatie.
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 50-tal kampen en volop genieten van alles
waar JNM voor staat: natuurstudie, natuurbeheer en
milieubescherming.
JNM heeft 38 lokale afdelingen in Vlaanderen. Je vindt
daar mensen met wie je samen bij jou in de buurt
op verkenning kunt gaan of zielsgenoten 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. Sociale werking. Jeugd Rode Kruis zet zich in
voor iedereen, ongeacht cultuur en/of beperking. Zo
bezorgen we bijvoorbeeld kinderen uit opvangcentra

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

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 te 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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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 25.000
jongeren samen in ruim 260 KLJ-afdelingen. Dat
doen ze in 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, solidariteit, vergeving, respect… We
gaan er op een eigentijdse manier mee om.

Contact:
Lot Kimpe
Nationale voorzitter
0488 25 26 16
voorzitter@klj.be

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 onder-houdt het een sterk
uitgebouwde sport- en 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.

KSA
www.ksa.be
Vooruitgangstraat 225
1030 Brussel
02 201 15 10

262 groepen en 36.000 leden vormen samen KSA.
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.
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 …
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Contact:
Benjamin Verhegge
Nationaal Coördinator
02 201 15 10 of 0476 01 09 17

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
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.
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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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