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'Hoe ist?’  
 

Met die vraag begint het. Je komt naar de KAJ omdat je andere jongeren wil leren kennen, plezier 
maken… Maar die vriendschap verdwijnt niet als het even moeilijk gaat. We zijn er voor mekaar, 
altijd. KAJ is een huis om in te wonen, waar imago niet telt en iedereen zijn draai kan vinden. 
Jongeren wisselen in de KAJ ervaringen uit. Ze nemen zelf de verantwoordelijkheid, in hun 
afdeling, maar ook in het leven. In de KAJ vind je altijd wel iemand die jou toont wat ‘kajotteren’ 

is, hoe je engagement opneemt, aan de ‘karre’ trekt, ergens voor gaat… 
Maar je staat ook nooit alleen. Schouder aan schouder, zonder onderscheid van afkomst, scholing, geslacht, ras, geloof, 
… maken we de samenleving beter. KAJ is er voor jongeren die vriendschap en ontmoeting belangrijk vinden. KAJ is er 
voor jongeren zoals jij en ik.  
Word of ben je 18 of ouder? Dan ben je welkom in onze KAJ. 
 

We verwelkomen je graag met een frisse pint op 
onze eerste kennismakingsactiviteit op zaterdag 25 
september om 20.00 uur in ons lokaal. Be there! 

Zondag 12 september 
S t a r t a c t i v i t e i t 

 

noteer… 
 

Vanaf 14.00 uur, voor alle kinderen 6 – 12 jaar 

welkom! 

Heerlijk toch! 

We nemen dit jaar weer een 

schitterende start met onze ksa 

Zeker weten! 

Ik ben zó benieuwd naar wat we 

weer allemaal mogen beleven! 

Voor onze leden 12+ startactiviteit: 

vrijdag 10 september. 
 

Aanvang: 19.30 uur 
 

Iedereen welkom! 
 

Breng je vrienden / vriendinnen mee! 

Alle jongeren van 12 tot 18 jaar zijn welkom op onze startactiviteit. Kom af voor een 

leuke kennismaking met onze ksa… wij kijken er alvast naar uit!  

een leuke, speelse namiddag boordevol speelplezier welkom! 


