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Kijk snel in deze folder en ontdek wat er  
te beleven valt bij KEI-JONG vzw ! 
Ga zeker ook eens kijken naar de website: 
www.kei-jong.be

Groeten van 
het KEI-JONG team

Een cursus tijdens de vakantie ?
Dat is op stap gaan, ontdekken, 
je amuseren ... 
Een cursus is geen school  
en ook geen kamp.
Het is wel SUPERLEUK !
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Actief, 
rustig, buiten ...

Nadenken  
over de toekomst,  

over jezelf.

Nieuwe mensen 
ontmoeten.

Nieuwe dingen  
uitproberen. 

Zelfstandig  
worden.

Samen in groep  
op stap!
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Voor wie ?
Voor jongeren vanaf 16 jaar die ... 
– Buitengewoon onderwijs volgen.
– Extra ondersteuning krijgen in het gewone onderwijs.

Je kan mee op cursus als ... 
– Je hebt zin om te werken rond interessante thema’s.
– Je hebt nood aan een duidelijke uitleg.

We verwachten van jou ... 
– Je zet je in en werkt goed mee met je groepje. 
– Je staat zelf in voor je persoonlijke verzorging  

(bijvoorbeeld: eten, wassen, verplaatsen ... ).
– Je hoeft geen vlotte lezer of schrijver te zijn.

Op cursus werken we vaak in deelgroepjes of met keuze-activiteiten.  
Zo kunnen we inspelen op jullie vragen en noden.

Ga je ondertussen  
niet meer naar school ?
Geen nood! Je kan nog steeds mee met KEI-JONG vzw.
Voor mensen die niet meer naar school gaan 
hebben we een andere folder. 
Als je deze folder wil ontvangen, geef ons dan een seintje.
Je vindt onze contactgegevens op de achterkant van deze folder. 
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Op cursus :
We komen je halen aan  

een opstapplaats in je buurt.

Elkaar leren kennen.

Werken rond thema’s, oefenen,  
vragen stellen, uitstapjes ...

De begeleiders hebben oog voor  
wie je bent en ondersteunen je.

We kiezen wat we leren.

We maken veel plezier.

We slapen in het cursushuis.

We zetten je terug af aan de opstapplaats.

Je krijgt een kaft met papieren  
over wat we leerden.

Ma WoeDi Do Vrij

We bespreken het programma.  
Zo weet je wat we gaan doen.

!!!
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Hoe geraak ik er ?
Opstapplaatsen in heel Vlaanderen 
KEI-JONG vzw organiseert een vervoerstoer met minibusjes  
met opstapplaatsen in heel Vlaanderen.  
’s Morgens word je door een minibusje van KEI-JONG vzw  
opgehaald aan een centrale plaats in jouw buurt of een plaats waar je  
makkelijk kan geraken. Verschillende opstapplaatsen  
zijn gelegen aan stations waar je zelf geraakt met het openbaar vervoer. 
Na de cursus word je naar dezelfde plaats teruggebracht. 

Ongeveer twee weken voor de cursus ontvang je een brief met  
een voorstel voor het vervoer. Lukt dit door omstandigheden niet,  
dan zoekt KEI-JONG vzw samen met jou naar een oplossing. 

Heb je nog vragen ? 
Contacteer ons !
tel. 03 / 366 41 11
info@kei-jong.be
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Voorbeelden van  
enkele opstapplaatsen 

ANTWERPEN 
BERCHEM (station)
HERENTALS (station)
MECHELEN (station)

VLAAMS-BRABANT 
LEUVEN (station en parking Bodart) 
GROOT-BIJGAARDEN (parking Texaco E40) 
AFFLIGEM (carpoolparking oprit E40)
VILVOORDE (station)

LIMBURG
HASSELT (station)
LUMMEN (carpoolparking oprit E314)
PAAL (carpoolparking oprit E313)

OOST-VLAANDEREN
GENT (Sint-Pietersstation)
SINT-NIKLAAS (aan het zwembad)

WEST-VLAANDEREN
KORTRIJK (station)
BRUGGE (station)

Hierboven in het lijstje staan enkele voorbeelden van  
opstapplaatsen. Het zijn ze niet allemaal.

BRUGGE

KORTRIJK

WEST-VLAANDEREN

OOST-VLAANDEREN

ANTWERPEN

LIMBURG

BRABANT

SINT-NIKLAAS

GENT

BERCHEM

HERENTALS
MECHELEN

PAAL
LUMMEN

HASSELTLEUVENVILVOORDE

GROOT-BIJGAARDEN
AFFLIGEM
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Soorten cursussen
Je kan kiezen uit verschillende  
soorten cursussen: 

DRIEDAAGSE 
Je gaat 3 opeenvolgende dagen op cursus.  
Je blijft dus 2 x overnachten.  
De driedaagse gaat door tijdens een schoolvakantie.

VIERDAAGSE  
Je gaat 4 opeenvolgende dagen op cursus.  
Je blijft dus 3 x overnachten.  
De vierdaagse gaat door tijdens een verlengd weekend.

WEEKEND  
Je gaat 1 weekend mee op cursus.
Deze cursussen zijn ideaal om KEI-JONG vzw
en de manier van werken te leren kennen!

VIJFDAAGSE    
Je gaat 5 opeenvolgende dagen op cursus.  
Je blijft dus 4 x overnachten.  
De vijfdaagse gaat door tijdens een schoolvakantie.
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Inschrijven ?

Hoe ? 
Achterin de folder vind je de inschrijfstroken.  
Knip er een inschrijfstrook uit, vul het in en stuur het op.
Of schrijf je in via de website: www.kei-jong.be

Ongeveer 5 weken voor de cursus, sturen we een brief. 
Als je kan deelnemen sturen we een overschrijvingsformulier 
om het deelnamegeld te betalen.
Na betaling is je inschrijving definitief.

Ongeveer 2 weken voor de cursus krijg je nog een brief.
Hierin staat informatie over wat je moet meebrengen, 
waar en wanneer je wordt opgehaald. 

Wanneer ? 
Hoe sneller, hoe beter! 
Liefst ten laatste 2 weken vóór de cursus start. 

Kan je toch niet komen?
Je bent ingeschreven en je merkt dat je niet kan meegaan op cursus. 
Bel ons dan zo snel mogelijk op 03 / 366 41 11.

Bij annulering tot 15 dagen voor de cursus: KEI-JONG vzw betaalt  
het deelnamegeld terug, verminderd met € 25 administratiekosten.

Bij annulering minder dan 15 dagen voor de cursus: KEI-JONG vzw  
betaalt niets meer terug. 

KEI-JONG vzw kan voor uitzonderlijke redenen beslissen om toch  
een deel terug te betalen.

www.kei-jong.be
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De prijs 
Wat is in de prijs inbegrepen ? 
– Een cursusplek met slaapgelegenheid en lokalen.   
– Alle maaltijden en koffiepauzes.
– Vervoer heen en terug vanop centrale plaatsen.
– Kosten uitstappen, gidsen, vervoer. 
– Gebruik van materiaal.
– Een cursusmapje.
– Begeleiding vanuit KEI-JONG vzw.
– Administratiekosten.
– Verzekering voor ongevallen en  

burgerlijke aansprakelijkheid.

Dankzij de steun van de Vlaamse overheid  
kunnen we de prijs zo laag mogelijk houden.

Wat is niet in de prijs inbegrepen ? 
Een drankje aan de bar.

Terugbetaling via je mutualiteit 
KEI-JONG vzw is een erkende jeugdvereniging.  
De meeste mutualiteiten betalen een deeltje van het deelnamegeld  
terug als je bij KEI-JONG vzw een cursus hebt gevolgd.  
Informeer bij jouw mutualiteit welke regeling van toepassing is.  

Kan je een cursus moeilijk betalen ? 
Dit is voor KEI-JONG geen reden om niet mee te gaan op cursus. 
Als je het moeilijk hebt met het betalen van een cursus,  
neem dan gerust contact met ons op.
We zoeken samen naar een oplossing.

Contacteer ons !
tel. 03 / 366 41 11
info@kei-jong.be
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Cursusregels
Op cursus houden we ons aan enkele regels, 
zo beleven we samen een fijne cursus! 

Op het domein blijven.
Je blijft op het domein van het cursushuis. Je kan de omgeving enkel  
verkennen met begeleiding. De begeleiding wil weten waar je bent.  
Bovendien ben je enkel verzekerd op het domein van het cursushuis of  
op uitstap met begeleiding.

Respect voor elkaar,  
de omgeving, het materiaal.

Een cursus is een plaats waar je op een veilige, aangename manier nieuwe 
dingen kan bijleren en nieuwe contacten kan leggen.  
Dit kan enkel als er respect is voor elkaar, de omgeving en het materiaal.

Mannen / vrouwen slapen apart.  
De kamers zijn privé.
Op cursus slaap je meestal met meerdere personen  
op de kamer. Er zijn kamers voor mannen en kamers voor vrouwen.  
Je komt enkel op je eigen kamer. Zo heeft iedereen privacy. 
Heb je ‘x’ aangeduid op de inschrijfstrook?  
KEI-JONG vzw neemt contact met je op om samen afspraken te maken 
rond de kamerverdeling.

Geen seksueel contact op cursus.
Het is soms moeilijk om je eigen grenzen aan te geven  
of om de grenzen van anderen aan te voelen.  
Op cursus moet iedereen zich veilig kunnen voelen.  
Je mag daarom geen seksueel contact hebben op cursus. 
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Iedereen ten laatste om 23 u  00 naar bed.
Op cursus heb je heel wat energie nodig.  
Met voldoende nachtrust zijn je batterijen weer opgeladen voor  
een nieuwe dag. Daarom gaat iedereen om 23u 00 naar bed. 

Smartphone afgeven voor  
het slapen gaan.
Een goede nachtrust is belangrijk op cursus.  
Soms is het moeilijk om niet met je smartphone bezig  
te zijn in bed. Daarom geeft iedereen zijn smartphone  
vóór het slapen gaan af aan de begeleiding.

Als iedereen zich aan  
deze regels houdt, kunnen we samen  
een fijne cursus beleven! 

23:00
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LET’S DANCE
Een 3-daagse  
over muziek en dans. 

Dans de wereld rond.

Verschillende dansstijlen  
en muziekgenres.
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LET’S DANCE
Een 3-daagse  
over muziek en dans. 

Overwin  
je plankenkoorts!

Wanneer, waar ?
1- 2 - 3 november 2022 in Malle, Provinciaal Vormingscentrum
van dinsdag tot en met donderdag (herfstvakantie).

Prijs ?
€ 50

Inschrijven ?
Hoe sneller, hoe beter, liefst vóór 18 oktober 2022.
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‘K VRAAG HET AAN
Een 3-daagse over  
vriendschap en liefde. 

Nieuwe mensen leren kennen.
Vriendschappen onderhouden.

Verschillende 
soorten relaties.
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‘K VRAAG HET AAN
Een 3-daagse over  
vriendschap en liefde. 

Je grenzen kennen  
en bewaken.

Wanneer, waar ?
20 - 21 - 22 februari 2023 in Malle, Provinciaal Vormingscentrum
van maandag tot en met woensdag (krokusvakantie).

Prijs ?
€ 50

Inschrijven ?
Hoe sneller, hoe beter, liefst vóór 1 februari 2023.

Intimiteit en seks.
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CULTURENMIX
Een 5-daagse over  
de verschillende culturen in België. 

Elke cultuur is uniek.

Culturen ontdekken  
in de stad. 
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CULTURENMIX
Een 5-daagse over  
de verschillende culturen in België. 

Nieuwkomers  
in België.

Wanneer, waar ?
3 - 4 - 5 - 6 - 7 april 2023 in Genk, cursushuis de Roerdomp 
van maandag tot en met vrijdag (paasvakantie).

Prijs ?
€ 85

Inschrijven ?
Hoe sneller, hoe beter, liefst vóór 20 maart 2023.

Geloof, gewoontes  
en tradities.
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DE WIELERKOERS
Een 4-daagse samen op verkenning  
in de Vlaamse wielerstreek. 

Een museum bezoeken.

Wielrennen in België  
en buitenland.
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DE WIELERKOERS
Een 4-daagse samen op verkenning  
in de Vlaamse wielerstreek. 

De streek ontdekken.

Wanneer, waar ?
18 - 19 - 20 - 21 mei 2023 in Merelbeke, cursushuis De Tilk 
van donderdag tot en met zondag (hemelvaartweekend).

Prijs ?
€ 70

Inschrijven ?
Hoe sneller, hoe beter, liefst vóór 4 mei 2023.

Plan je eigen fiets-  
of wandeltocht.
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TRANS ? HOLEBI ?
Een weekend over  
geaardheid, liefde en seksualiteit.

Hou ik van mannen, vrouwen  
of beide?

Voel ik mij man, vrouw  
of iets daartussen?

Kweetni!
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TRANS ? HOLEBI ?
Een weekend over  
geaardheid, liefde en seksualiteit.

Intimiteit  
en seksualiteit.

Wanneer, waar ?
9 - 10 - 11 juni 2023 in Antwerpen, Scoutshuis
van vrijdag tot en met zondag. 

Prijs ?
€ 40

Inschrijven ?
Hoe sneller, hoe beter, liefst vóór 20 mei 2023..

Lichaam,  
gevoelens en  
gedachten.
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LIEVER CREATIEVER
Een 5-daagse over creativiteit : 
tekenen, boetseren, muziek  ... 

Schilderen, muziek, boetseren...
we ontdekken het allemaal!

Creatief met  
verschillende materialen. 
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LIEVER CREATIEVER
Een 5-daagse over creativiteit : 
tekenen, boetseren, muziek  ... 

Musea bezoeken.

Wanneer, waar ?
7 - 8 - 9 - 10 - 11 augustus 2023 in Dworp,  
cursushuis Destelheide  
van maandag tot en met vrijdag (grote vakantie).

Prijs ?
€ 125

Inschrijven ?
Hoe sneller, hoe beter, liefst vóór 1 juli 2023.

We organiseren een tentoonstelling
op vrijdag 11 augustus!  
Nodig vrienden en familie uit!

1

A
G1 U
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GRENSTOERISTEN
Een 5-daagse samen  
het drielandenpunt ontdekken.

Duitsland, Nederland en België.  
Verschillen en gelijkenissen.

Actief op  
ontdekking.
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GRENSTOERISTEN
Een 5-daagse samen  
het drielandenpunt ontdekken.

Samenwerken in groep.

Wanneer, waar ?
21 - 22 - 23 - 24 - 25 augustus 2023 in Voeren,  
jeugdherberg De Veurs 
van maandag tot en met vrijdag (grote vakantie).

Prijs ?
€ 125

Inschrijven ?
Hoe sneller, hoe beter, liefst vóór 15 juli 2023.

De grensstreek verkennen: 
cultuur, natuur, gebouwen.
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MIJN CURSUSSEN 
SCHOOLJAAR 2022-2023

Voor welke cursussen ben jij ingeschreven?  
Duid ze aan op dit handige lijstje! 
Kruis je keuzes aan.  

 LET’S DANCE
 ‘K VRAAG HET AAN 
 CULTURENMIX
 DE WIELERKOERS
 TRANS ? HOLEBI ? KWEETNI ?!
 LIEVER CREATIEVER
 GRENSTOERISTEN
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1. Kruis aan: man (M), vrouw (V), niet helemaal één van beiden (X):     
 M   V   X

2. Kruis aan welke opleidingsvorm je volgt op school  
of welke ondersteuning je krijgt:

  OV1
  OV2
  OV3
  ABO
  extra ondersteuning in het gewone onderwijs

3. Vul je gegevens in.  
Schrijf liefst in drukletters.  
Is het verblijfadres anders dan het postadres?  
Vermeld dit op het strookje.

4. Kruis aan wat je eet op cursus:
  ik heb geen speciale voedingswensen
 ik eet vegetarisch
  ik eet halal
 andere voedingswensen:

5. Op cursus maken we soms foto’s. 
Het zou leuk zijn om deze foto’s te gebruiken voor onze publicaties, 
bijvoorbeeld: boekjes, folders, website ...  
Daarom staat er op elk inschrijfstrookje deze vraag:

 Mag KEI-JONG vzw foto’s gebruiken waar jij op staat?
 ja
 neen

 Mag KEI-JONG vzw jouw foto’s gebruiken?  
Kruis dan het vakje ‘ja’ aan op de inschrijfstrook.  
Wil je niet dat KEI-JONG vzw jouw foto’s gebruikt?  
Kruis dan het vakje ‘neen’ aan op de inschrijfstrook. 

6. Verstuur de inschrijfstrook naar  
het adres van KEI-JONG vzw.

KEI-JONG vzw zal geen foto’s plaatsen op Facebook of andere sociale netwerksites. We werken op cursus 
soms samen met andere organisaties of personen. Wanneer zij foto’s van de cursus willen gebruiken, vragen we 
opnieuw toestemming. Wij vragen andere organisaties of personen om geen foto’s van een cursus te plaatsen 
op Facebook of andere sociale netwerksites.

HOE DE 
INSCHRIJFSTROOK
INVULLEN?



✂
✂

✂

INSCHRIJFSTROOK

Ik schrijf me in voor :
Kruis je keuzes aan.  

 LET’S DANCE
 ‘K VRAAG HET AAN 
 CULTURENMIX
 DE WIELERKOERS
 TRANS ? HOLEBI ? KWEETNI ?!
 LIEVER CREATIEVER
 GRENSTOERISTEN

Deze inschrijfstrook terug sturen naar:   

KEI-JONG vzw
Ter Rivierenlaan 152
2100 Deurne

Je kan ook inschrijven via de website : www.kei-jong.be 

Met steun van de Vlaamse overheid Vlaanderen
 verbeelding werkt



INSCHRIJFSTROOK

✂
✂
✂

INVULLEN IN DRUKLETTERS a.u.b.

Per deelnemer één afzonderlijke inschrijfstrook invullen! 

NAAM:  M     V     X

STRAAT: 

NR: BUS:

POSTCODE: 

GEMEENTE:

TELEFOON: 

GSM:

E-MAIL:

GEBOORTEDATUM:

GEBOORTEPLAATS:

SCHOOL:

 OV1   OV2    OV3    ABO    gewoon onderwijs met extra ondersteuning

BEGELEIDENDE DIENST: 

CONTACTPERSOON:

TEL. CONTACTPERSOON:

Kruis aan:
 ik heb geen speciale voedingswensen  
 ik eet vegetarisch
 ik eet halal
 andere voedingswensen: 

We geven dit door aan de cursushuizen en houden hier in de mate van het mogelijke rekening mee. 

Mag KEI-JONG vzw foto’s gebruiken waar jij op staat?
 ja
 neen

DATUM

HANDTEKENING

Met steun van de Vlaamse overheid Vlaanderen
 verbeelding werkt
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Ik schrijf me in voor :
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 LET’S DANCE
 ‘K VRAAG HET AAN 
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 GRENSTOERISTEN
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 verbeelding werkt
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Met steun van de Vlaamse overheid Vlaanderen
 verbeelding werkt
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Met steun van de Vlaamse overheid Vlaanderen
 verbeelding werkt

22 APRIL 2023



Een speciale dag waarop jij  
je gedacht kan zeggen.  

Met workshops om leuke dingen  
uit te proberen.  

Zet 22 april 2023 alvast in je agenda !

Ook voor jongeren die  
KEI-JONG willen leren kennen  !

LAAT JE STEM HOREN
22 APRIL 2023



KEI-JONG vzw
Ter Rivierenlaan 152 – 2100 Deurne
T. 03 / 366 41 11 –  info @ kei-jong.be

www.kei-jong.be 

Met steun van de Vlaamse overheid

Vlaanderen
 verbeelding werkt


