
1 
 

 K-ampzending  
 The summer of 2018 
 

 
 
 
 

Kampfotowall van Jezus 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Kampvuur met 

een goede BBQ! 

De sfeer zat 

goed!  

Het zwemmen 

was minder een 

succes… maar wel 

goed gelachen! 

De tweedaagse was 

dik in orde! We 

hadden wel veel 

tekenbeten… 

We sloten het kamp af 

met een heerlijke 

maaltijd. Brood en 

wijn voor iedereen! 

De eigenaars van de 

kampplaats kwamen 

niet goed overeen. Ma 

topkerels zenne! 
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Goed nieuws! 
 
 
 
 
Dag vrienden van de K in KLJ 
 
‘The summer of 2018’ belooft opnieuw een fantastische en onvergetelijke zomer te worden! En …  
met deze K-ampzending rond de K kan het niet misgaan.  
 
Er is trouwens nog goed nieuws voor de K in KLJ uit de tevredenheidsmeting. Zoals je hieronder kan 
zien, zijn het aantal vieringen en bezinningen in KLJ de laatste 3 jaar met 13% gestegen. Vooral in 
Vlaams-Brabant was de stijging spectaculair. 
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Super coole resultaten die we mede dankzij jullie behaalden. Een hele dikke proficiat en bijzonder dank 
voor al jullie inzet voor de K in KLJ!!! Doe zo voort, zouden we zeggen, want dat gaan wij ook doen. 
 
Daarom bezorgen wij jullie deze nieuwe K-ampzending boordevol interessante K-tips. We houden jullie 
niet langer in spanning. Verslinden maar … 
 
 
Met een stevige KLJ-groet 
 
Billiet Karel en proost Decuypere Dirk  
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“Gewoon Gaan” 
 
Er brandt een vuur diep in mijn hart 
een vuur van verlangen 
om gewoon mezelf te mogen zijn 
in verbondenheid met anderen 
om mijn eigen weg te mogen gaan 
zoekend, maar niet dolend 
stap voor stap 
de toekomst vertrouwensvol tegemoet 
 
Gewoon gaan 
in vertrouwen dat Hij met je meegaat 
dat je er nooit alleen voor staat 
  
Gewoon gaan 
in vertrouwen dat anderen met je meegaan 
dat je niet alleen staat met je verlangen 
 
Gewoon gaan 
en geloven dat het kan 
een wereld waar het goed is voor iedereen 
waar mensen elkaar in vriendschap dragen, 
aansporen, meenemen 
waar fouten niet worden doodgezwegen 
maar de liefde tot het uiterste gaat 
 
Gewoon gaan… 
het kan zo eenvoudig zijn 
samen op weg, 
samen aan tafel, 
samen delen, 
samen bidden… 
 
 

Heeft je afdeling al een K-verantwoordelijke? 
 

 

Waarom? 
 
De K-verantwoordelijke krijgt van KLJ regelmatig ideetjes 
voor bezinningen en vieringen! 
 

Wat moet je hiervoor doen? 
 
Iemand uit je bestuur de functie K-verantwoordelijke geven 
via Wall-e. 
 

Vragen hierover?  
 
Vraag het aan je pedagogisch medewerker! 
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“Ik kan het niet alleen” - kampbezinning  

Toneel 
 
Situatieschets: 

Een lid lust absoluut geen broccoli, maar hij/zij moet van zijn leid(st)er toch eens proeven. Hierna blijkt dat 
hij/zij het toch niet zo vies vindt. Hij/zij heeft dus zijn/haar grenzen verlegd door er gewoon voor te gaan! 
 

 
 
 
Toneel: 

Lid:   Leid(st)eeeeeer, ik lust geen broccoli! (Al jammerend) 

Leid(st)er:  Eh, maar allez (naam lid), ik vind dat je toch eens moet proeven hoor! 

Lid:   Neen, broccoli is super vies! Mag ik geen boterham met choco? 

Leid(st)er:  Heb je het ooit al geproefd? 

Lid:   Neen, maar ik weet zeker dat ik het vies ga vinden!  
Bij mij thuis moet ik het niet eten, dus het zal wel vies zijn. 

Leid(st)er:  Zo’n grote jongen/meisje als jij, die nog nooit broccoli heeft gegeten?  
Proef toch maar eens hoor, dan zou ik echt fier op je zijn. 

Lid:   (zucht theatraal en steekt een stuk broccoli in zijn mond) 
Laat het lid even kauwen op de “broccoli” 

Leid(st)er:  Wel? 

Lid:   Hmm. Ik dacht dat het naar hersenen op een stokje ging smaken, maar het is best lekker! 
 

Het lid eet gauw nog wat stukjes broccoli 
 

Leid(st)er:  Zie je wel! Ik ben zo fier op jou! 
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Ik kan het niet alleen. (Stef Bos) 
 
Mogelijkheden: 

- Je kan de tekst van dit lied voorlezen. 

- Je kan het lied beluisteren. 

- Je kan het lied beluisteren en bekijken. 
o https://www.youtube.com/watch?v=Rah_22wx4cQ  

 
 
Ik kan bergen verzetten 
Ik kan grenzen verleggen 
Ik kan de tijd laten stilstaan 
Verliezen en doorgaan 
  
Ik kan de liefde verklaren 
Ik kan de hemel beloven 
Ik kan tegen de stroom in 
In de toekomst geloven 
  
Maar ik kan het niet alleen 
  
Ik kan de sterren laten vallen 
Ik kan het water laten branden 
Ik kan stap voor stap 
De wereld veranderen 
  
Maar ik kan het niet alleen 
  
Ik kan het donker verlichten 
Kan jou leiden door de nacht 
En ik kan mezelf overwinnen 
Beter worden dan ik dacht 
Ik kan de zwaarte van je schouders laten vallen 
En tegen de verdrukking in 
Dwars door alles heen 
De hemel op aarde laten zien 
  
En ik kan de tijd laten stilstaan 
Kan verliezen en doorgaan 
Met vallen en opstaan 
Van voor af aan beginnen 
De sterren van de hemel zingen 
Het water laten branden 
De wereld veranderen 
  
Maar ik kan het niet alleen 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rah_22wx4cQ
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Waar of wanneer heb jij grenzen verlegd? 

Ga per leeftijdsgroep zitten. 

Samen met iemand van de leiding/het bestuur denken de leden na over hoe zij hun grenzen al hebben 
verlegd tijdens het kamp of gedurende het voorbije jaar.  
Na enige tijd gaat iedereen terug samen zitten en vertelt één iemand uit de groep wat bij hen werd 
besproken. 

Opzij, opzij, opzij … 

- Zing zelf of luister naar het lied ‘Opzij, opzij, opzij’ van Herman van Veen. 
o https://www.youtube.com/watch?v=E-f4r_XRr2M 

- “We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan”, horen we in het 
refrein.  

- De leden moeten nu deze woorden in de praktijk omzetten en samenwerken om de volgende 
opdracht tot een goed einde te brengen. 

Doe-opdracht 

- Doel van de opdracht: samenwerken in groep en als groep je grenzen verleggen. 

- Met de hele groep moet je over één tafel (of bank of touw of …) geraken zonder deze aan te raken. 
Om dit te bereiken moet iedereen samenwerken en eerst overleggen. 

- Heb je een grote afdeling, dan kan je verschillende tafels gebruiken. Meng dan wel de 
leeftijdsgroepen zodat de groteren de kleinste kunnen helpen. 

Bijvoorbeeld: De eerste springt erover. Zo kan hij/zij via de overkant helpen om mensen op te tillen. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E-f4r_XRr2M
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Onze Vader 
 

- Vraag iedereen om in een kring te gaan staan en elkaar de hand te geven. Je kan evengoed vragen 
om de armen op de schouder te leggen van wie naast je staat. 

 

 

- Inleiding: 

Ik kan het niet alleen en moet het ook niet alleen doen. Je staat er niet alleen voor in het leven. Er 
zijn niet alleen jouw KLJ-vrienden, maar ook vele andere mensen die er voor je zijn, op wie je mag 
rekenen en steunen. En … ook God laat ons nooit in de steek. Verbonden met Jezus en met elkaar 
mogen we samen bidden: 

 

- Samen bidden: 

Onze Vader, 
die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van  het kwade. 

Individuele bezinning 

Iedereen denkt na over hoe hij/zij dit kamp zijn grenzen nog gaat verleggen. Dit doel mag iedereen op 
een blad tekenen, zodat dit erna opgehangen kan worden in een lokaal. 
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KLJ-lied  

Als afsluiter zingen we samen het KLJ-lied: 
 
Jeugdig dat zijn wij,  
vorming, ontspanning, samen in groep,  
bezinnen, sport en spel het doet je goed;  
fris en uit de kluiten gewassen,  
jong maar toch een beetje volwassen.  
  

Meisje, jonge man,  
‘t is bewezen dat het kan;  
maak van je jonge leven  
een jeugd.  
  
KLJ,  
is gezond;  
stralende ogen  
en een lachende mond.  
Katholieke Landelijke Jeugd dat zijn wij  
en zo willen we blijven.  
  
Landelijk zo willen wij,  
dat het nooit zo ver zal komen,  
in een wereld van steen en beton;  
alleen nog maar kunnen dromen,  
van het gras, de dieren, planten en bomen.  
  

En het dagelijks brood,  
wordt door landbouwers gezaaid;  
voor boer en tuinder  
sta je paraat.  
  
KLJ,  
is gezond;  
stralende ogen  
en een lachende mond.  
Katholieke Landelijke Jeugd dat zijn wij  
en zo willen we blijven.  
  
Katholiek geloven wij,  
en dat de jeugd van vandaag nog toekomst heeft,  
elk samenzijn wordt dan een feest;  
in je dorp, parochie als een speelterrein,  
waar je voor elkaar nog mens kan zijn.  
  

En met KLJ,  
voel je je nooit alleen;  
met meer dan dertigduizend  
vrienden om je heen. 
 
KLJ,  
is gezond;  
stralende ogen  
en een lachende mond.  
Katholieke Landelijke Jeugd dat zijn wij  
Katholieke Landelijke Jeugd dat zijn wij 
Katholieke Landelijke Jeugd dat zijn wij 
en zo willen we blijven.  
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K-ampinspiratie uit het K-ookboek 
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Dit is één van de vele inspiraties uit het K-ookboek. Heb je graag nog een exemplaar? Laat het weten via 
dirk@klj.be of karel.billiet@klj.be  
 
Je kan het boek ook digitaal vinden via de KLJ-website:  
https://www.klj.be/de-k-klj/vind-of-maak-zelf-een-k-moment/vind-een-bezinning-viering  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dirk@klj.be
mailto:karel.billiet@klj.be
https://www.klj.be/de-k-klj/vind-of-maak-zelf-een-k-moment/vind-een-bezinning-viering
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Gratis stickers voor jullie tractorwijding! 

 

Organiseert jullie KLJ-afdeling een tractorwijding? JA? 

Geweldig, want dan hebben wij goed nieuws voor jullie! 

Vanaf nu kunnen jullie naast Gods milde zegen door het wijwater en een gratis drankje nog een fijne attentie 
aanbieden. 

We drukten de twee gebeden uit het K-ookboek op stickers, zodat deze op de tractor kunnen gekleefd worden. 

De stickers kan je gratis krijgen door een mail te sturen naar proost Dirk Decuypere (dirk@klj.be) of Karel 
Billiet (karel.billiet@klj.be). 

Zoek je nog een proost voor jullie tractorwijding, mail dan ook naar dirk@klj.be. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

mailto:dirk@klj.be
mailto:karel.billiet@klj.be
mailto:dirk@klj.be
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K-initiatieven in de kijker 

Opendeur werkgroep K (5 april) 
 
Opendeur werkgroep K 
 

 
 

De werkgroep K van West-Vlaanderen maakt eigentijdse en jeugdige bezinningen en vieringen voor KLJ.  

Heb je interesse in wat de werkgroep K doet? Kom dan langs op de opendeur werkgroep K.  

PS: wij zorgen voor eten. (Ben je vegetarisch of heb je allergieën laat dit dan weten via karel.billiet@klj.be) 

Gratis inschrijven tegen 3 april via karel.billiet@klj.be  

De K’aas en wijnavond (7 april) 
 
K’aas en wijnavond 

Wat? 
De werkgroep K van Oost-Vlaanderen 
presenteert een avond met lekker eten 
waar we meningen uitwisselen rond de 
toekomst van geloof in de maatschappij. 
 
Voor wie? 
Voor jou! Neem gerust ook stellingen 
mee waar je het graag over zou hebben! 
Alle +16 leden, leiding en bovenlokale 
vrijwilligers meer dan welkom! 
 
Waar? 
Seminariehuis:  
Gouvernementstraat 12; 9000 Gent 
 
Inschrijven (gratis) 
via Wall-e (tegen 4 april) 
 
PS: we voorzien een lekker kaasschotel 

 

https://www.facebook.com/events/1477781932347812/
mailto:karel.billiet@klj.be
mailto:karel.billiet@klj.be
https://www.facebook.com/events/2097526530480497/
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Verwondertocht (28 april) 
 

 
Verwondertocht 2018 
 

 

 

 

Landelijke Gilden, KVLV en KLJ organiseren: 
 
Een unieke bezinningstocht om en rond het 'kasteel Wissekerke' in Bazel. Tijdens deze avondwandeling 
wordt regelmatig gestopt om te luisteren naar een verhaal, een spel te spelen, te proeven en te bezinnen. 
 
Na twee edities in het mooie Waasmunster is het nu voor de eerste maal de beurt aan bazel.  
 
De verwondertocht is een unieke kans om samen met het gezin of vrienden de lente in te ademen op een 
unieke locatie en te ontdekken: 'Het is vol wonderen om ons heen' 
 
Programma: 

17 uur: eigen picknick / Gratis soep / randanimatie 

18 uur: gezinsvriendelijke bezinningstocht 

20 uur: gemeenschappelijk slotmoment 
 
Kostprijs: 3 euro p.p. (kinderen tot 12 jaar gratis) 

Inschrijven voor 25 april via oostvlaanderen@landelijkegilden.be  

 

https://www.facebook.com/events/166527607328806/
mailto:oostvlaanderen@landelijkegilden.be
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Omgekeerde bedevaart (10 mei) 
 

 
Omgekeerde Bedevaart 
 

 

 
 
 
Werkgroep K nodigt alle +16-jarigen uit voor een gezellige avond vol gelach, gebabbel en bezinning. We 
starten de wandeltocht om 20 uur aan de basiliek van Scherpenheuvel, waarna we ons via de rustigste 
wegen richting het kampvuur in Wolfsdonk begeven. 
 
Geen wandelaar? Geen probleem! Je kan ook om 21:30 aansluiten aan het kampvuur voor de bezinning 
en een gezellige babbel. Werkgroep K zorgt voor een knisperend kampvuur, koude dranken, wat 
kampvuursnacks en een knallende bezinning. Dit wil je niet missen! 
 
Enkel voor +16 en leiding! 
 
Programma: 

Vanaf 19:30: verzamelen aan de basiliek van Scherpenheuvel. Vergeet jullie fakkel niet! 

20:00: start wandeling richting Bivakhoeve 

21:30: tweede instapmoment OF aankomst wandelaars aan de Bivakhoeve (Roosstraat 8, 3201 Langdorp) 

21:30 - 00:00: Bezinning en gezellig keuvelen rond het kampvuur  

 

https://www.facebook.com/events/160208371347867/
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Spelen onder de basiliek (13 mei) 
 
Kom mee 'spelen onder de Basiliek'! Een namiddag vol supertoffe spelen met net dat ietsKe meer. En dat 
allemaal in de schaduw van de Basiliek van Scherpenheuvel. Dit gaat door op 13 mei in de namiddag op 
het grasplein aan de Mariahal. De hele namiddag is samen georganiseerd met Landelijke Gilden en 
KVLV die op dezelfde moment een wandeling hebben. Pannenkoeken en drank zijn te verkrijgen in de 
kantine. Om 18u sluiten we met z'n allen af met een viering in de Mariahal. 
 

 
 
 

Rome 2018 – Witte rook! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zoals jullie waarschijnlijk al weten gaan we met KLJ van 8 tot 16 september op Rome-reis! 
 

Witte rook kwam er niet uit de schoorsteen van het Vaticaan, maar uit de laptop van proost Dirk. We 
worden namelijk, en zorg dat je nu neerzit, ontvangen door paus Franciscus! Jawel, dat heb je goed 
gelezen. Hoe dat allemaal zal verlopen, weten we zelf ook nog niet. Wat we zeker weten, is dat het in 
ieder geval een historische KLJ-reis zal worden! 

Wil je nog mee? Dan kan je altijd een mailtje sturen naar proost Dirk (dirk@klj.be). Wie weet kan er nog 
iets geregeld worden. 
 

mailto:dirk@klj.be
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K-initiatieven van de Landelijke beweging 
 
28/04:  Verwondertocht Bazel 

03/05:  Bedevaart landelijke beweging Oostakker 

04/05:  Bedevaart landelijke beweging Dadizele en Izenberge 

04/05:  Bedevaart landelijke beweging Jezus-Eik 

07/05:  Bedevaart landelijke beweging Kerzelare 

09/05:  Bedevaart landelijke beweging Halle 

10/05:  Omgekeerde KLJ-bedevaart Scherpenheuvel 

11/05:  Bedevaart landelijke beweging Assebroek 

12/05:  Bedevaart landelijke beweging Scherpenheuvel 

13/05:  Spelen onder de basiliek: Scherpenheuvel 

17/05:  Bedevaart landelijke beweging Maldegem Kleit 

18/05:  Bedevaart landelijke beweging Gistel en De Ginste 

25/05:  Bedevaart landelijke beweging Houthulst 

26/05:  Bedevaart landelijke beweging Westvleteren 

27/05:  Bedevaart landelijke beweging Ramsdonk 

29/05:  Bedevaart landelijke beweging Geraardsbergen 

 

 
 

 
 
 


