
 

  

Spelregels  

1.Neem een groepsfoto met alle leden en leiding.  
Zorg ervoor dat alle Petotters, Kadees, Gabbers, Copains en leiding op 

de foto staan.  

2.Kom 3x in de media.  
Gebruik je fantasie en kom als KLJ Zandhoven duidelijk in de media. Je 

mag zelf kiezen hoe.  

3.Krijg 15 brieven van jeugdbewegingen.  
Schrijf 15 brieven naar organisaties in België die elk een brief terug 

schrijven. 5 brieven komen van KLJ’s uit Ost-Belgien. De overige tien 

zijn eerlijk verdeeld over Vlaanderen en Wallonië. We willen hierbij 

minstens 8 verschillende jeugdbewegingen.  

4.Toon het KLJ-sjaaltje in 8 verschillende landen. 
Neem je KLJ-sjaaltje mee op reis. Maak op een typische plek in dat land 

een foto van je sjaaltje.  

5.Verbreek een (wereld) record. 
Zoek een wereldrecord dat jij wil verbreken. Je mag zelf kiezen! 

   6.Organiseer een ouderactiviteit in april. 
 In april nodigen we alle ouders uit. De leiding organiseert niets. Het    
  is aan jullie om er een ineen te steken van 13u – 16u.  



 

Spelregels  

7.Zet 10 leden en 4 leiding 24u in het KLJ-lokaal. 
Sluit als het ware 10 leden (Gabbers en Copains) en 4 leiding op in het 

KLJ-lokaal. Ze mogen het lokaal niet verlaten en ook geen bezoek ontvangen.  

8.Verzamel 150 likes op FB. 
Post een bericht op de Facebookpagina van KLJ Zandhoven en verzamel 

minstens 150 likes.  

9.Knutsel een levensgrote ‘KLJ’ tegen augustus. 
Zorg ervoor dat wanneer mensen naar de KLJ-feesten komen, het duidelijk 

zichtbaar is dat “KLJ”dit alles organiseert. Je mag zelf kiezen welk 

materiaal je gebruikt.  

  10.Maak een promofilmpje van 3min.over KLJ Zandhoven.  
Vat bondig en op een toffe manier samen wat KLJ (Zandhoven) is. 

 11.Ontvang 7 kaartjes van bekende ex-KLJ’ers. 
Welke bekende Vlaming zat ooit in de KLJ en is nu een bekend figuur? 

Schrijf naar deze personen een kaartje en laat hen iets terugsturen.  

12.Kook voor 10 mensen een driegangenmenu.  
Nodig 10 inwoners van Zandhoven uit waarvoor jullie gaan koken. Deze mensen 

mogen niet met KLJ gerelateerd zijn.  

  NUTTIGE INFO 

- De deadline voor deze uitdagingen staat op zondag 11 augustus. 

- Er moet duidelijk bewijs zijn van de resultaten.  

- De leiding en de volwassenbegeleider keuren de resultaten.   

- De spelregels mogen veranderd worden naarmate het spel evolueert. Dit is afhankelijk van    

  de haalbaarheid en sportiviteit van de leden.  

- De leiding doet een tegenprestatie indien de uitdagingen lukken.  

- Bij vragen, twijfels mogen de leden altijd informatie inwinnen bij de leiding.  


