
KPJ Melderslo – Hippiebruiloft carnaval

KPJ Melderslo bestaat dit jaar alweer 90 jaar en dus extra 
reden om feest te vieren! Daarom heeft de KPJ dit jaar de 
organisatie van de boerenbruiloft op zich genomen. Besloten 
werd om het over een hele andere boeg te gooien en er een 
hippiebruiloft van te maken met rollen zoals een spirituele 
goeroe, lesbische ouders en demonstranten. 
Op 25 januari was het dan zover: aan de hand van een reis 
door de tijd werd de tot dusver strikt geheimgehouden hip-
piegroep bekend gemaakt aan het publiek, met als topper 
natuurlijk het hippiebruidspaar Gijs Hermans en Kelly Jacobs. 
Na een grote knal sprongen zij uit de rokende tijdmachine 
naar voren. 
Een zestal weken verder mochten Gijs en Kelly zich in het 
onecht gaan verbinden op carnavalsdinsdag. De hele zaal was 
gevuld met carnavalsvierders in vrolijke hippiekleren. Ditmaal 
speelde het stuk zich af op Woodstock. Het dreigde even 
mis te gaan omdat de bruidegom kwijt bleek te zijn, maar 
gelukkig kwam hij uiteindelijk weer tevoorschijn en kon het 
onechte huwelijk alsnog voltrokken worden. Daarna kon het 
feest losbarsten en werd er nog tot in de laatste uurtjes feest gevierd en afgesloten met een lekker eitje uit de pan. In oktober 
gaan we door met feest vieren: dan zal er een knallend jubileumfeest georganiseerd worden met een DJ en een goed gevulde 
tap. Andere kpj afdelingen zijn van harte welkom om mee te komen feesten. Uitnodiging volgt! 
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In Memoriam

Louis Manders

45 jaar KPJ en 32 jaar Veteranensportclub.

Wiek was een echte verenigingsman en hij had het hart op 
zijn tong.
Stak zijn mening niet onder stoelen of banken, zei altijd 
waar het volgens hem op stond.
“Ik ga niet in het bestuur, want dan moet ik mijn mond 
houden”, was ooit zijn uitspraak waarvan hij de strekking 
altijd trouw is gebleven.
We kennen hem ook van zijn krasse uitspraken.
Een jaarlijks terugkerende was: “We krijgen een strenge 
winter, haal de schaatsen maar uit het vet” en soms kreeg 
hij het gelijk aan zijn zijde.
Hij was eerlijk en oprecht, gunde ieder het zijne.
Op iets latere leeftijd getrouwd met Irma. 
“Nog net op tijd” zoals Wiek zelf zei, “het heeft mijn leven 
gered”.
Enkele jaren terug werd zijn deelname aan sportavonden 
sporadisch, mede door de ziekte die zich openbaarde. 
Op de andere activiteiten waren Wiek en Irma meestal pre-
sent, genoten dan met volle teugen van het georganiseerde 
en van het samenzijn met alle aanwezigen. 
We zullen het voortaan zonder Wiek moeten doen waarbij 
de vergaderingen anders zullen verlopen dan dat we altijd 
gewend zijn geweest.
Dat valt natuurlijk in het niet bij het gemis dat Irma, kinde-
ren, kleinkinderen en verdere familie overkomt.
Wij hopen dat zij dit onmetelijke verlies een plek kunnen 
geven om toch weer verder te kunnen in het leven.
Veel sterkte wordt jullie daarbij toegewenst door: 

Leden, bestuur en partners 
van KPJ-Meijel en KPJ-Veteranensportclub “ut kumt zich nie 
zò kreks”.

Lidmaatschap

Vereniging: het lidmaatschap van Jongerenvereniging 

KPJ Limburg kost € 5 plus € 1,50 WA-verzekering per 

lid per jaar. Aspirant leden betalen € 2,75 plus € 1,50 

WA-verzekering per lid per jaar.

Hiervoor krijg je terug:

• Begeleiding en advisering van de jeugdwerkadviseuse/

 consulente.

• Ontvang je 2 maal per jaar VIRUS.

• Documentatie- en informatiemateriaal.

• Cursussen op maat op aanvraag.

• Deelname aan workshops/cursussen tegen een

 gereduceerd  tarief.

• Deelname Aktieweekend tegen een gereduceerd tarief.

• BHV cursus tegen het tarief € 50,50 per persoon.

• Aanvraag VOG rechtspersoon.

• Aanspreekpunt waar je terecht kunt met al je vragen.

Stichting: het lidmaatschap van Jongerenvereniging KPJ

Limburg kost € 75.

Hiervoor krijg je terug:

• Collectieve WA verzekering.

• Ontvang je 2 maal per jaar VIRUS, 15 exemplaren

 per keer.

• Documentatie- en informatiemateriaal.

• Deelname Aktieweekend tegen een gereduceerd tarief.

• Gratis telefonisch advies van de consulent en twee

 gesprekken op locatie.

• Deelname aan workshops/cursussen tegen een

 gereduceerd tarief.

• BHV cursus tegen het tarief € 50,50 per persoon.

• Aanvraag VOG rechtspersoon. 

• Kosten van de map Veiligheid in het Jeugd en

 Jongerenwerk € 12,50.



Loverboysproblematiek  ‘Helse liefde’ Van verliefdheid tot uitbuiting

Steeds meer instanties slaan de handen in elkaar om de zo geheten loverboyspro-
blematiek te bestrijden. Dit probleem kan zich op alle plekken in de samenleving 
voordoen. Vandaar dat ook jongerenorganisaties hiermee geconfronteerd kunnen 
worden. 

Een loverboy is een jongen die meisjes emotioneel afhankelijk maakt. Dit gebeurt 
door middel van verleiding, chantage, dreigementen of geweld. Vervolgens worden 
de slachtoffers gebruikt voor de prostitutie, drugsrunnen, heling, diefstallen, het 
aangaan van leningen en het afsluiten van contracten. De term loverboys veronder-
stelt dat slachtoffers met name meisjes zijn. Er zijn echter ook lovergirls, die andere 
meisjes ronselen. Deze lovergirls worden vaak zelf aangestuurd door hun eigen 
loverboy. Ook jongens kunnen slachtoffer worden van loverboys. Uit onderzoek is 
gebleken dat het merendeel van de slachtoffers meisjes zijn. In principe kan ieder 
meisje slachtoffer worden van een loverboy.

Oorzaken die de aanpak van loverboys bemoeilijken zijn:
• Loverboys zijn zowel individueel als groepsgewijs niet goed traceer-

baar;
• De bewijsbaarheid van de strafbare feiten is zeer moeilijk;
• Slachtoffers bevinden zich in een afhankelijkheidspositie en kunnen 

zich niet tegen loverboys verweren;
• Loverboys zijn in de meeste gevallen bekend met zware criminaliteit;
• De hulpverleningsorganisaties en justitiële instellingen hebben vaak 

onvoldoende kennis en mogelijkheden om (gezamenlijk) krachtdadig 
op te treden.

De aanpak van deze problematiek is derhalve gericht op de verschillende 
betrokkenen: slachtoffer, dader, ouders, vrienden, docenten, jongeren-
werkers en vrijwilligers.

Slachtoffers van loverboys zijn meiden en jonge vrouwen (soms jongens) die 
vaak onzeker zijn, een negatief zelfbeeld hebben en zonder dat zij het in de gaten 
hebben in de ban raken van zo’n loverboy. De afhankelijkheidsrelatie ontstaat 
geleidelijk en het gedrag van de slachtoffers verandert. Dat kan zich uiten in 
verandering in waarden en normen, wegloopgedrag, verzuim op school, slechte 
schoolresultaten, verandering in telefoon- en internetgebruik, voortdurend ruzie 
thuis, veranderende vriendenkring. Ook kan er sprake zijn van uiterlijke veran-
deringen: veel aandacht voor uiterlijk, uitdagende mode, dure kleding, juwe-
len, veel geld, tatoeage. Zij moeten daarbij worden geholpen door hun sociale 
omgeving, school, andere professionals en vrijwilligers met wie zij in aanraking 
komen. De sociale omgeving signaleert vaak de snelle veranderingen die zich 
bij het slachtoffer voordoen en kan dan hulp bieden of melding doen van deze 
signalen.

Wat te doen
Het meisje is door alle gebeurtenissen en manipulatie van de loverboy haar identiteit kwijtgeraakt. Iedere vorm van vertrou-
wen in mensen is zoek. De navolgende tips moeten voor een goed contact zorgen:
• Geen verwijten, ze weet dat ze fout is geweest;
• Nooit de loverboy afkraken. Hij is haar identiteit geworden;
• Rekening houden met wisselende gevoelens en beslissingen;
• Nooit beloven wat niet waargemaakt kan worden. Zij vertrouwt tenslotte niemand meer;
• Respect tonen. Ook al keur je alles af wat zij gedaan heeft;
• Geduld tonen en haar de ruimte geven om haar zelf te laten beslissen;
• Houd rekening met represailles.

Voor het herkennen van de signalen zijn ouders en sociale omgeving, waartoe ook de jeugdwerkorganisatie kan behoren, van 
groot belang. Zij moeten weten waar ze met vragen terecht kunnen en waar zij signalen kunnen melden. Ga nooit zonder 
enige kennis en ondersteuning het slachtoffer hulp aanbieden. Neem contact op met het meldpunt www.helseliefde.nl Zij 
kunnen advies geven en een plan van aanpak voorstellen. Voor vragen, ernstige vermoedens van loverboyspraktijken, of een 
melding doen, neem dan contact op met het meldpunt. Via www.helseliefde.nl of het telefoonnummer, emailadres van het 
Veiligheidshuis (www.veiligheidshuizen.nl). Ook kan men terecht bij de Politie of het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Na een melding wordt er contact met je opgenomen en wordt bekeken hoe het 
verdere proces ten aanzien van het slachtoffer in gang gezet kan worden. Er 
wordt een plan van aanpak gemaakt op welke manier het beste hulp op maat 
geboden kan worden.
Voor meer informatie zie www.helseliefde.nl

Indien een jongerenorganisatie een presentatie op locatie wil hebben over dit 
thema, dan kan dit.
Neem contact op met  Karin Duijsters via h.c.mduysters@kpj-limburg.nl of bel 
0610467823 voor het maken van verdere afspraken.



Veiligheidsvignet

Jongerenvereniging KPJ Limburg heeft veiligheid hoog in het 
vaandel staan. Daarbij gaat het niet alleen om fysieke veilig-
heid, maar ook om sociale veiligheid. Een groot aantal belang-
rijke thema’s zijn omschreven in de Veiligheidsmap, die samen 
met JongNL en Jeugdwerk Limburg is uitgegeven. Wij verstrek-
ken aan onze leden het Veiligheidsvignet, zodra is getoetst of de 
organisatie een veilige omgeving biedt aan vrijwilligers, leden 
en andere deelnemers aan activiteiten. Het Veiligheidsvignet 
heeft een geldigheidsduur van drie jaar. Na een hertoetsing kan 
het weer voor drie jaar worden verlengd. Bij toekenning van het 
Veiligheidsvignet ontvangt de organisatie een certificaat én een 
bordje, waarmee zij bijvoorbeeld bij de entree van het clubge-
bouw bezoekers en deelnemers kunnen laten zien dat het Vei-
ligheidsvignet is toegekend. Leden van Jongerenvereniging KPJ 
Limburg die al eerder het Veiligheidsvignet hebben ontvangen, 
zullen worden geïnformeerd over de nieuwe procedure en in de 
gelegenheid worden gesteld om het nieuwe Veiligheidsvignet te 
ontvangen.
Voor meer informatie kan men terecht bij het kantoor van Jon-
gerenvereniging KPJ Limburg.

Week van de veiligheid

Jongerenvereniging KPJ Limburg organiseert in samenwer-
king met Jeugdwerk Limburg, Jong Nederland Limburg en 
Henk Claessen Advies en Training de week van de veiligheid 
van maandag 3 november tot en met vrijdag 7 november. 

Op een tweetal locaties in Limburg worden er op maandag, 
dinsdag, woensdag en donderdagavond 2 workshops gege-
ven over het thema veiligheid. 
De week word afgesloten met een praktische ontruimings-
oefening op vrijdagavond. 

Per avond word een selectie gemaakt uit de workshops:
‘In veilige handen’ door Henk Claessen; 
‘Omgaan met ongewenst gedrag (feedback geven)’ 
door Jeugdwerk Limburg
‘Risico inventarisatie’ door Jongerenvereniging KPJ
Limburg 
‘Reanimatie bij kinderen/volwassenen’ door
Jong Nederland Limburg

Opgaven via email info@kpj-limburg.nl 

Jongerenvereniging KPJ-Limburg heeft in samenwerking met 
Jeugdwerk Limburg een handig boekje in zakformaat uitge-
bracht met als titel ‘tips voor vrijwilligers’. Alle bij Jon-
gerenvereniging KPJ-Limburg aangesloten jongeren hebben 
een exemplaar hiervan ontvangen. In het boekje kunnen 
jongeren snel en doelmatig allerhande tips en ideeën vinden 
op het gebied van scholing, veiligheid en vrijwilligersbeleid. 
Om alle activiteiten goed en verantwoord uit te kunnen 
voeren zijn voldoende gekwalificeerde vrijwilligers nodig. In 
het boekje staan tips om vrijwilligers te vinden en aan je 
organisatie te binden.
De kwaliteit van je activiteiten valt of staat met de beschik-
bare vrijwilligers. Vaak beschikt men al over een bepaalde 
mate van deskundigheid vanuit een gevolgde opleiding of 
opgedane ervaring binnen het vrijwilligerswerk. Deson-
danks is het aan te bevelen om deze deskundigheid op peil 
te houden of verder uit te breiden. Dit is goed voor de ont-
wikkeling van de individuele vrijwilliger én het komt de kwa-
liteit van de totale organisatie ten goede.
Bovendien wordt het als leuk en plezierig ervaren om samen 
met collega vrijwilligers workshops te volgen waarmee men 
vervolgens binnen de eigen organisatie aan de slag kan.

Jongerenvereniging KPJ-Limburg adviseert je graag welke 
scholingsactiviteiten voor jouw jongerenorganisatie geschikt 
zouden kunnen zijn.
Ben je nieuwsgierig geworden? Neem gerust contact op met 
het kantoor via info@kpj-limburg.nl of
bel naar 0475-691806 of 0610467823.  



Maatschappelijk Netwerk Limburg is een initiatief van de 
Maatschappelijke Organisaties Limburg en de Provincie 
en wordt uitgevoerd door Cubiss & SocialforMedia. 
Het is een doorontwikkeling van het bestaande Digidorp 
voor én door Maatschappelijke Organisaties.
Jongerenvereniging KPJ Limburg maakt ook deel uit van 
de klankbordgroep.
Het doel van dit platform is vergroting van digitale 
zichtbaarheid, kennisontwikkeling, samenwerking & het 
gebruik maken van elkaars netwerk.
Het platform is voorzien van de integratie van Social 
Media zodat gebruik gemaakt kan worden van de mar-
keting-successen van Social Media. Neem een eens 
kijkje op www.maatschappelijknetwerklimburg.nl
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Project voor jongeren door jongeren

In 2013 heeft KiC met basisschool de Stek in Castenray contact gezocht voor 
het maken van een social sofa. Dit is een bankje dat word bewerkt met mozaïek 
steentjes. Het doel van de social sofa is om jongeren bij elkaar te brengen zodat 
ze gezamenlijk werken aan een project. Dit bevordert de participatie en samen-
werking van jongeren onderling en leert de jongeren om een steentje bij te dragen 
aan de leefbaarheid van hun woon c.q. leefomgeving. Jongerenvereniging KPJ 
Limburg en Wonen Limburg hebben dit project financieel mede ondersteund.

We zijn begonnen door samen met de leerlingen van groep 7 en 8 een ontwerp te maken. Dit heeft eerst iedereen voor zichzelf 
gedaan en hierna is er per groepje één ontwerp gemaakt uit alle tekeningen.
Dit ontwerp is daarna op de bank getekend. Toen dit gedaan was kon het mozaïeken beginnen.
We hadden met Juf Andrea afgesproken dat de leerlingen in groepjes van 4 à 5 zouden komen, dit is ook zo gegaan. Het 
was heel leuk om samen met deze kinderen te werken. Iedereen vond het ook heel leuk om te doen. Soms werd er niet zo 
goed doorgewerkt. Dan werden ze even aangesproken en dan ging het weer goed. Tot het laatste steentje zijn de leerlingen 
enthousiast geweest en hebben Juf Andrea de oren van de kop 
gezeurd wanneer het weer tijd was om te mozaïeken. 
In totaal hebben de jongeren 206 uur gewerkt om de social 
sofa af te krijgen. De social sofa heeft een plaatsje gekregen op 
het schoolplein en werd officieel onthuld op 11 juli.



Workshop freerun indoor

Op vrijdag 9 mei werd er aan de tieners van KPJ 
Hunsel een pilot workshop Freerun Indoor gege-
ven door Anthony Tiurin. 20 enthousiaste tieners 
namen deel aan de workshop die om 19.30 uur 
begon en duurde tot 21.00 uur. Er was gekozen om 
het parcours uit te zetten in de gymzaal van Hunsel 
gelegen aan de Marculphusstraat omdat het in ver-
band met de veiligheid voor beginners te gevaarlijk 
is om de workshop Freerun buiten te organiseren.

De workshop begon met een warming up en daarna 
werden rek en strekoefeningen gedaan.
Een voor een werden de onderdelen van het par-
cours uitgelegd en werd hier mee geoefend. Hierna 
werd het hele parcours door de tieners doorlopen.

Het eerste onderdeel dat de tieners leerden was om in plaats van een gewone 
koprol een judorol te maken om blessures te voorkomen. Vervolgens moest 
iedereen 2 kikkersprongen maken en direct er achteraan een judorol.  Hierna 
één sprong en één judorol in een vloeiende beweging. Toen liep Anthony 
naar de muur en deed voor hoe je de muur gebruikt om vervolgens een salto 
naar achteren te maken. Hier werden de meeste tieners wel stil van want het 
zag er geweldig en spectaculair uit.  

Toen was het de beurt aan de tieners. Anthony en een begeleider 
hielpen de tieners bij de achterwaartse salto. Het volgende onder-
deel door een kooi heen en dan eindigen met een judorol. Dan word 
geleerd om met behulp van je handen en met je heupen hoog over de 
bok te springen. Het volgende onderdeel was over een balk heen via 
een sprong en rol of direct met een zweefrol. 

Aan het einde vertelde Anthony dat het belangrijk is om een goede 
conditie te hebben en spierkracht te ontwikkelen door op te drukken, 
te dippen en sprongkracht op te bouwen door trappen te lopen.

Iedereen was zeer enthousiast en de workshop sloeg aan bij de tie-
ners. De workshop Freerun Indoor word opgenomen in het reguliere 
scholingsaanbod van Jongerenvereniging KPJ Limburg en Jeugdwerk 
Limburg.
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Vrijwilligersprijs

Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol, en talloze mensen doen het met veel inzet en plezier. Maar 
de grote diversiteit aan vrijwilligersactiviteiten is bij veel mensen nog onbekend. Daarom reikt 
Martin van Rijn, staatssecretaris van VWS op 8 december 2014 voor de vierde keer de Meer 
dan handen vrijwilligersprijzen uit.

Met deze prijzen zetten ze inspirerende voorbeelden in het zonnetje én spreken hun waardering 
uit voor al die vrijwilligers die zoveel mogelijk maken.

Prijzen voor vrijwilligersorganisaties, –projecten en burgerinitiatieven, bedrijven en 
gemeenten

Er worden prijzen uitgereikt  aan vrijwilligersorganisaties, –projecten en burgerinitiatieven maar ook aan bedrijven en 
aan gemeenten. In de categorieën vrijwilligersprojecten en –organisaties worden dit jaar start-ups beloond: goede ideeën 
of projecten die minder dan één jaar bestaan. De jury selecteert in de categorieën Landelijke vrijwilligersprojecten en –
organisaties en Lokale/regionale vrijwilligersorganisaties en -projecten 2 winnaars per categorie (één voor het beste idee 
en één voor het beste startende project). Deze winnaars ontvangen, naast een sculptuur een geldprijs van elk €5.000, 
beschikbaar gesteld door de VriendenLoterij.

Het thema van 2014 is innovatie. Je verdient extra punten van de jury als je vernieuwend bent in je aanpak, 
benadering van doelgroepen, werving, mediagebruik of anderszins.

Inschrijvingen die in aanmerking komen voor een prijs:
• Gaan over de uitvoering en ondersteuning van vrijwillige inzet.
• Hebben een voorbeeldfunctie, zijn overdraagbaar en brengen anderen op positieve ideeën.
• Leveren een bijdrage aan een positieve beeldvorming over vrijwilligerswerk.
• Hebben een meerwaarde voor de maatschappij, zijn onmisbaar.
• Laten zien dat vrijwilligerswerk vernieuwend kan zijn.
• Laten zien dat vrijwilligerswerk meerdere doelen kan dienen, zoals het  bevorderen van  competentieontwikkeling van 

vrijwilligers, creëren van samenwerkingsverbanden, en het bijdragen aan een verantwoordelijke samenleving.
• Maken duidelijk hoe en welke middelen ingezet worden en wat hiermee wordt bereikt voor wie.
• Zijn actief (bij start-ups kunnen het ook ideeën zijn en projecten die korter dan een jaar actief zijn).
 

VriendenLoterij Passieprijs 
Daarnaast wordt dit jaar voor het eerst de VriendenLoterij Passieprijs uitgereikt. Een prijs aan één persoon die van 
onschatbare waarde is (geweest) voor het project of het idee. Zij ontvangen een verrassing van de VriendenLoterij en een 
sculptuur.

Inschrijven voor de Meer dan handen vrijwilligersprijzen kan tot 1 oktober 2014 via www.vrijwilligersprijzen.nl  Jouw 
organisatie of project wordt dan direct op deze site geplaatst. Op 1 november worden de genomineerden gepubliceerd. De 
winnaars worden bekend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst op 8 december.

Prijswinnaar van Virus december 2013
Henk Gommans

Dorpsstraat 1b, 5768 cc  Meijel


