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Start… 
 

Dit kalenderjaar is de start van 50 jaar kaj- 
werking. Ook dit jaar zit weer vol 
groepsactiviteiten, niet alleen bij onze kaj, 
maar ook bij ksa, Speelvogels en (B)engels. 
Plannen in overvloed, weekend-kampjes, 
buitenlands zomerkamp, uitdagende 
activiteiten en vooral veel plezier. 
 

Elke week staat onze leiding klaar om iedereen een 
uitdagend en afwisselend programma aan te bieden; 
100% inzet, telkens weer! 
Maar bij de start van dit nieuwe jaar wil ik toch even de 
focus leggen op onze jongerenwerking kaj. 
Als je 17 bent, of ouder… en je wil je eigen plannen 
maken of zelf vorm geven aan- of groepsactiviteiten 
organiseren dat is onze jongerengroep wel een 
uitdaging voor je. 
Lid zijn van kaj biedt vele voordelen: elkaars kennis en 
ervaringen delen, initiatieven nemen en uitwerken en 
wat meer is: ervaren dat alle jongere belangrijk zijn. 
Met jouw inzet bouw je mee aan een wereld waarin 
iedereen de ruimte krijgt om het mooiste uit zichzelf te 
halen.  
Onze kaj is niet alleen actief in Vlaanderen maar ook in 
meer dan 60 landen. Decennia lang - en ook nu nog - 
hebben overal ter wereld duizenden Kajotters het 
verschil gemaakt en bijgedragen aan een zorgzame en 
betrokken maatschappij. 
Voor onze kaj is dit jaar zeer bijzonder: 50 jaren lang zijn 
we erin geslaagd om ons als jongerenbeweging in onze 
stad te profileren. Daar zijn we best wel fier op! 
Vandaag staan we voor de uitdaging om ons jubileum 
op gepaste wijze te kaderen. Het is een feestgebeuren 
dat we graag willen doen, maar de afgelopen drie jaren 
waren bijzonder moeilijk: tegenvallende Pinkster-
feesten, pijnlijke coronamaatregelen, tal van plannen 
die we moesten opbergen, …  
We bekijken wat er allemaal nog (financieel) mogelijk is 
en hopelijk kunnen we onze ideeën de komende maand 
definitief in een vorm gieten. 
Op zoek naar een uitdaging? … kom op dan en join us! 
kaj is er voor jou. 

Cet. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vrijdag 6 januari, 19.30 uur 
Nieuwjaarsdrink 

Het nieuwe jaar is alweer begonnen en zoals elk jaar 

hoort daar een Nieuwjaars drink bij. Kom gezellig 

meepraten en vertel ons wat jou plannen voor dit jaar 

zijn.  
 

Vrijdag 13 januari, 19.00 uur 
Game avond 

We halen onze oude gameconsoles nog eens boven 

want vanavond gaan we samen gamen.  

 
Vrijdag 20 januari, 19.00 uur 

Bowlen 
Joepie, we gaan bowlen! We spreken af om 19u00 aan 

het lokaal. Wij vragen een bijdrage van 8 euro. 
 

Vrijdag 27 januari, 19.00 uur 
Quiz 

Vandaag testen we hoeveel jullie weten. Wie is er de 

slimste en wint deze quiz? Kom en bewijs je maar. 
 

 
 
 

We wensen jou 

en allen die jou omringen 

het aller beste voor het nieuwe jaar 

geluk in grote en in kleine dingen 

maar bovenal: gelukkig met elkaar! 
 

 
 

ACTIVITEITEN 

Verjaardagen in januari: 
 

24 januari:  Sibe van den Eynden 

25 januari:  Gitte Wevers 
 

                     Aan iedereen een dikke proficiat! 
 

Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe! 
 

 

leiding (B)engels / Speelvogels: 
 

Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50               0479 117584 
Gofflo Glenn, Meeuwerkiezel 188         089 46 30 27       
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95           0473 321439 
Vangompel Nick, Gruitroderkiezel 174 (asp.) 
 

Leiding ksa 
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50             089 46 76 96 
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22          089 47 22 50  
 

Leiding kaj 
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49           089 46 29 71 
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95           0473 321439 
 

Volwassen begeleiding: 
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49           089 46 29 71 

 



 
tijdens het gamen heb je geen face-to-face contacten. 
Het gamen is wel iets wat je wil doen, maar het zorgt 
ook voor veel eenzaamheid. 
 
In Wassenaar is het jongerenwerk niet alleen actief in 
de vrije tijd van jongeren maar ook tijdens de school 
uren 
 
Op sociale media zie je allemaal leuke updates. Je ziet 
eigenlijk alleen maar de goede kanten en merkt dan 
bij jezelf op dat je dat niet hebt. 
'Een vriendschap opbouwen heeft tijd nodig. Dat 
besefte ik eerst niet, waardoor ik veel afwijzing kreeg. 
Daardoor kroop ik in mijn eigen wereld. Ik werd bang 
voor sociale contacten. De laatste jaren heb ik 
geleerd dat sociaal contact ook leuk is. Toen ik bij Join 
Us kwam had ik veel vooroordelen, ik vond mezelf 
niet zo eenzaam. Toch heb ik doorgezet en voelde ik 
een soort klik met de groep. Ik heb bij Join Us 
vriendschappen opgebouwd.' 
 
Ik ben er voor jou stimuleert en informeert jongeren  
op het gebied van alledaagse onderwerpen in de 
maatschappij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

kaj-ksa vostert NODIGT UIT … 
 

Onze jaarlijkse Kaas- & Wijnavond komt er weer aan: op de laatste zaterdag van januari kan je opnieuw volop 
genieten van onze diverse kazen, vergezeld van een goede wijn of een aangepaste drank naar keuze, en dat 
in ons supergezellig lokaal. (Als alternatief kan er ook een patéschotel voorzien worden) 
 

Om praktische redenen komen wij vóór 22 januari op huisbezoek. Mocht u toevallig afwezig zijn, dan kunt u tot 
op deze datum contact opnemen met iemand van onze leiding om u alsnog in te schrijven. 
 

Deelname volwassenen is 18 euro; Leden betalen 15 euro en Kinderen betalen per levensjaar. 
vb: familie Janssen wil 1x kaasbuffet volwassene, 1x lid ksa en 2x voor kinderen van 5 en 7 jaar. Zij betaalt 45 euro (18+15+5+7). 
 

Ons trefpunt van gezelligheid en hartelijk vertoeven is gelegen achter de parochiekerk. U bent van harte 
welkom vanaf 18.00 uur tot . . . 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

 
 

De eerste zondag van januari 

Op zondag 8 januari zetten we 

de eerste dag van het nieuwe jaar 

met onze (B)engels  en 

Speelvogels goed in. 

We doen dan een leuke en 

speelse nieuw-jaarsreceptie. Een 

drankje en een hapje en met toffe 

spelletjes maken we er een leuke 

namiddag van. 
 

Zondag 22 januari 

Staat onze leiding weer paraat en 

ook dan staat er weer een leuke spelnamiddag voor 

jullie klaar. 

Zorg dat je erbij bent!  
 

Niet vergeten: draag 

altijd ravotterskledij die 

ook wel eens een beetje 

vuil kan / mag worden als 

je naar onze activiteiten 

komt 
 

Spelen is troef! 
 

 

KAJ 18+  

Je bent of word 18 of je bent ouder, dan 
ben je welkom op onze volgende 
activiteiten: 

Zaterdag  7 januari:  

Adventure lab cache. 
Opgelet: samenkomst aan ons lokaal om 15.00 uur! 
Met de smartphone in de hand gaan we op 
speurtocht dwars door het centrum van Houthalen. 
Aan de hand van spitsvondige vragen en enkele 
waypoints beleef je een apparte speurtochtervaring! 
 

Zaterdag 14 januari: 
Bezoek aan het autosalon 

te Brussel. 
We gaan naar de Heizel in 
Brussel waar we de nieuwste 
ontwikkelingen op autogebied 
gaan ontdekken. Bewonder de 
Europese auto van het jaar!  
Zoek je droomwagen of maak kennis met de beste 
hybride of elektro- aangedreven vierwieler. 
Vertrek aan ons lokaal om 10.30 uur. 
Vooraf inschrijven: voor 10 januari bij Etienne. 
Deelname enkel voor leden = €10. 

 
    kaj – ksa 

    vostert       

ZATERDAG 28 JANUARI 


