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aanbod voor 2,5 tot 15 jaar 
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2022

Damme   Sijsele   Moerkerke   Oostkerke   Lapscheure   Hoeke   Den Hoorn   Vivenkapelle



VOLG ONSVOLG ONSVOLG ONS

Beste ouder

Wij zijn volop bezig om ook volgend jaar jullie kinderen en tieners een maximale 
zomerbeleving aan te bieden.

Aan de hand van deze  Zomerfolder kan u de zomer reeds plannen en uw kinderen 
en/of tieners laten dromen van en verlangen naar een leuke zomer vol pret.

Voor uw gemak hebben we het aanbod opgedeeld in vier categorieën: 

zomer kampen alle meerdaagse sport- en cultuuractiviteiten

zomer werkingen jeugdwerk of opvang die vrijwel de hele vakantie actief zijn

zomer activiteiten spectaculaire dagactiviteiten

zomer boeken onze bib als bron van zomers leesplezier

Nu is het aan u om één of meerdere keuzes te maken en daarna met volle teugen 
van de zomer te genieten.

Joachim Coens Eveline Van Quekelberghe Christoph De Sutter
Burgemeester Schepen Schepen
bevoegd voor cultuur voor jeugd voor sport
en bibliotheek

UiTbalie
Cultuurfabriek • Stationsstraat 22 • 8340 Sijsele
damme.be • beleven@damme.be
050 28 84 55

Stedelijke bibliotheek
Eikelberg 1 • 8340 Sijsele
Moerkerkebrug 10 • 8340 Moerkerke
damme.bibliotheek.be • bibliotheek@damme.be
050 37 09 40

Landelijke Kinderopvang vzw • FERM
Stationsstraat 13A • 8340 Sijsele
samenferm.be • Bko.damme@samenferm.be
050 35 84 56 • 0476 50 89 57 • tijdens de opvanguren

damme.be

@StadDamme

Stad Damme

staddamme
Alle organisaties onder voorbehoud en 
rekening houdend met de evolutie van de 
geldende coronamaatregelen.

Wijzigt er iets in de loop van het jaar dan 
communiceren we dit aan alle ingeschreven 
personen incl. wachtlijst, via de website
damme.be en onze sociale mediakanalen.
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Doelgroep Naam Kamp Datum Leeftijd Prijs pg.

Sport- en cultuurkamp 4- 8/07 °2018 - °2016 90 euro
7

Sport- en cultuurkamp 16 - 19/08 °2018- °2016 72 euro

Urbangames sportkamp 4 - 8/07 °2016- °2010 90 euro
8

Muziek en creakamp 11 - 15/07 °2016 - °2010 90 euro

Theater en creakamp 8- 12/08 °2016- °2010 90 euro

9Natuur en creakamp 16- 19/08 °2016 - °2010 72 euro

Zwemkamp 16 - 19/08 °2016 - °2010 72 euro

Adventurekamp 4 - 8/07 °2010 - °2007 100 euro 11

KleuterKleuter

lagere lagere 
schoolschool

tienertiener

TIJDSTIP EN OPVANG
Alle kampen starten stipt om 9 uur en eindigen om 16 uur.
Er is gratis een half uur opvang ter plaatse voor en na elk kamp.

LUNCHPAKKET EN TUSSENDOORTJES MEEBRENGEN

GEZINSKORTING
Het eerste ingeschreven kind betaalt per kamp de volledige prijs. De volgende 
broers en/of zussen die worden ingeschreven betalen per kamp 5 euro minder.

FINANCIËLE TUSSENKOMSTEN
De zomerkampen zijn fi scaal aftrekbaar voor kinderen tot en met 13 jaar.
U ontvangt van ons begin 2023 automatisch een attest.

Informeer ook bij uw mutualiteit voor een tussenkomst.
Op vraag bezorgen wij u het attest.

LOCATIES
Cultuurfabriek

Stationsstraat 22, Sijsele

Gemeentelijke turnzaal
Lindeplein 1, Sijsele

Sporthal ’t Veld
Eikelberg 3, Sijsele

Sporthal Moerkerke
Vissersstraat 2, Moerkerke

5

Wanneer en hoe inschrijven?
Vanaf 15/01/’22 online via damme.be/webshop

9 uur | enkel voor kinderen die in Damme wonen  

(domicilie)

 10 uur | voor iedereen

Nieuwe gebruiker van onze webshop? Registreer u dan vóóraf, om vlot te kunnen inschrijven op 15/01.

Vanaf 17/01/’22 telefonisch of aan de UiTbalie 
 elke weekdag van 9 – 12 uur

 050 28 84 55

 Cultuurfabriek - Stationsstraat 22 – Sijsele

zomer kampen

Vanuit organisatorische maar ook pedagogische redenen mogen kleuters die de overgang maken naar het 1e leerjaar kiezen tussen de 
kinder- of kleuterkampen en tieners die de overgang maken naar het 1e  middelbaar tussen de kinder- of tienerkampen. 

PRAKTISCHE
INFO

PRAKTISCHEPRAKTISCHE
INFOINFO
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zomer kampen

6 7

KLEUTERSKLEUTERSKLEUTERS
°2018 - °2016 

praktische info p. 5

Kleutersport-en cultuurkamp
4 - 8 juli | 90 euro | Gemeentelijke turnzaal, Sijsele

16 - 19 augustus | 72 euro | Gemeentelijke turnzaal, Sijsele

Een speelstage voor echte speelkadees die graag knippen, plakken, tekenen, 
muziek ontdekken, bouwen, toneel spelen en nog zoveel meer. Zelf doen en zelf 
ontdekken is het allerbelangrijkste.
I.s.m. Skriewer



zomer kampen

8 9

Theater en creakamp
8 – 12 augustus | 90 euro | Cultuurfabriek, Sijsele
Tijdens deze kampweek kruipen we het podium op. We roepen, fl uisteren, lachen, 
gieren en brullen zoals alleen acteurs of actrices dat kunnen. Of we gaan op ont-
dekkingstocht naar de kunstenaar in onszelf? Een week lang maken we onze eigen 
keuzes en komen zo tot een creatieve en zelfgemaakte slotshow.
I.s.m. Skriewer 

Natuur en creakamp
16 – 19 augustus | 72 euro | Cultuurfabriek, Sijsele
Tijdens deze week maken we er een beestige boel van. We ontdekken het leven 
van heel wat beestjes, knutselen en bouwen erop los, verzinnen onze eigen fanta-
siedieren,.. Trek dus je vuile kleren aan en ga met ons mee op avontuur.

Zwemkamp
16 – 19 augustus | 72 euro | Sporthal Moerkerke
Zwemplezier voor klein en groot. Kan je nog niet zwemmen of juist heel goed, er is 
plaats voor beiden. De lesgevers leren je graag de beginselen van het zwemmen. 
De goede zwemmers krijgen oefeningen om hun zwemstijl te verbeteren. In de 
namiddag gaan we verschillende sportieve uitdagingen aan in de sporthal. 

Urbangames sportkamp
4 – 8 juli | 90 euro | Sporthal ’t Veld, Sijsele
Samen proeven van ongewone activiteiten zoals Dodgeball, Bootcamp, Wackitball, 
Spikeball, Kan Jam, Lacrosse, …. Op donderdag 7 juli nemen de +8 jarigen deel aan 
de IGOS Kriebelhappening* en de -8-jarigen kunnen zich dan weer uitleven op 
verschillende springkastelen.
*i.s.m. IGOS Kriebelhappening - info p. 16

Muziek- en creakamp
11 – 15 juli | 90 euro | Cultuurfabriek, Sijsele
Zelf muziek of kunst maken is genieten van kop tot je kleinste teen. We luisteren, 
spelen, voelen en amuseren ons met kunst en muziek op het ritme van de vakan-
tie. De hele week is een ontdekkingstocht naar de kunstenaar in onszelf. We ma-
ken onze eigen keuzes en komen zo tot een creatieve en zelfgemaakte slotshow.
*i.s.m. Skriewer

LAGERE
SCHOOL
LAGERELAGERE 
SCHOOLSCHOOL
°2016 - °2010 

praktische info p. 5



zomer kamp

10 11

TIENERSTIENERSTIENERS
°2010 - °2007 

praktische info p. 5

Adventurekamp
4 – 8 juli  | 100 euro | Sporthal Moerkerke

Elke dag een nieuwe uitdaging!

We trekken er een dagje op uit naar Oudenaarde voor o.a. een initiatie waterskiën, 
een tocht op het moerasparcours. De andere activiteiten houden we nog eventjes 
geheim. We gaan vooral geen enkele uitdaging uit de weg.

De meeste verplaatsingen doen we met de fi ets, waardoor dit sportkamp nog wat 
sportiever wordt.



zomer werking voor
schoolgaande 
kinderen van
2,5 t.e.m. 12 j.

12 13

SPEELPLEINWERKING
Elke week wordt er rond een thema een speelaanbod klaargestoomd maar ook 

vrij spel staat steeds op het menu. Een voorsmaakje van de activiteiten zijn... 

waterspelletjes, zoektochten, gocarten, boetseren, hindernis parcours, schilderen, 

zandbakspelen, heerlijk kokkerellen…

van maandag tot en met vrijdag
3,5 euro per halve dag | betalen via factuur
Inschrijven de dag zelf op het speelplein
is het een rotweertje dan spelen we binnen

Elke vrijdag = topdag
dan verrassen wij jullie met een workshop,

een show, een springkasteel…

gesloten op 11 juli,  22 juli & 15 augustus

De Lieve
Moerkerkebrug 10A

Voltijdse werking
4 - 15 juli & 22 - 30 augustus
voormiddagactiviteit 9 - 12 uur

namiddagactiviteit 14 - 17 uur
Enkel VM of NM is ook mogelijk.

opvang 8 - 9u en 17 - 18 uur

lunchpakket meebrengen

Halftijdse werking
18 juli - 19 augustus
activiteit van 14 - 17 uur

opvang 13.30 - 14u en 17 - 18 uur

MoerkerkeMoerkerke
Marollenplein

Molenstraat 35a

Halftijdse werking
4 - 20 juli & 16 - 30 augustus

activiteit van 14 - 17 uur

opvang 13.30 - 14u en 17 - 18 uur

Sportpark ’t Veld
Eikelberg 3

Halftijdse werking
25 juli - 12 augustus
activiteit van 14 - 17 uur

opvang 13.30 - 14u en 17 - 18 uur

sijselesijsele



zomer werkingvoor
schoolgaande 
kinderen van
2,5 t.e.m. 12 j.

VOLG ONSVOLG ONSVOLG ONS
T-rit.be 

14 15

Ferm
Ook tijdens de zomer staan bij FERM enthousiaste kinderbegeleiders klaar voor 

jullie. Spelplezier samen met leuke, verrassende en fantasierijke speelimpulsen 

staan steeds centraal in hun fantastisch aanbod van activiteiten.

van 1 t.e.m. 20 juli en van 8 t.e.m. 31 augustus 
van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 19 uur
opvangplaats Sijsele | ingang via Lindeplein

FERM hanteert de volgende ouderbijdragen
conform de bepalingen van de Vlaamse Regering.

inschrijven vanaf 1 mei 2022 

samenferm.be
bij vragen bel 0476 50 89 57

TIENERSTIENERSTIENERS
°2009 - °2007

  Basistarief Verminderd tarief*
derde dag < 3 uur € 4,93 € 3,70
halve dag 3 uur > 6 uur € 7,44 € 5,58
hele dag > 6 uur € 14,83 € 11,12
*Voor gezinnen met meerdere kinderen die op eenzelfde dag
naar onze opvang komen,  geldt vanaf het eerste kind

tienerwerking
STOP met die verveling tijdens die lange zomervakantie want met deze succes-
formule voor net-niet-volwassenen heb jij wel steeds iets nieuws te ontdekken, 
uitdagingen aan te gaan, nieuwe vrienden te leren kennen...

4 juli - 26 augustus

leuke en uitdagende activiteiten
op maandag- en woensdagnamiddag | inschrijven niet nodig
van 14 - 17 uur in en rond jeugdhuis Loco in Sijsele

Elke vrijdag gaan we op uitstap
elke vrijdag op stap met tieners van Beernem en Oostkamp
variërende locaties en uren per uitstap | inschrijven verplicht

In de loop van het voorjaar 2022 wordt het aanbod uitgebreid toegelicht in een aparte folder en op naam verzonden.

trit_damme

TRIT.DammeOostkampBeernem



zomer
activiteit

Paas
werking

voor
schoolgaande 
kinderen van
2,5 t.e.m. 12 j.

16 17

IGOS KRIEBELHAPPENING
Een avontuurlijke dag in het domein van de Koude Keuken dat wordt omgetoverd

tot een pretpark waar amusement bovenaan staat. Lasershooten, deathride, bmx, 

hockey, voetbal, tennis, springkastelen staan alvast ook dit jaar op het programma.

7 juli | vertrek 9.15 uur | terug 16 uur

busvervoer onder begeleiding naar Koude Keuken, Sint-Andries

verzamelen > parkeerplaats bibliotheek, Eikelberg 3, Sijsele

7 euro

inschrijven vóór 29 juni 2022

damme.be/webshop
of UiTbalie in Cultuurfabriek Speelpleinwerking pasen

Laat je ouders thuis en doe je speelkleren aan want ‘De Komeet’ komt ook tijdens 
de Paasvakantie eraan! Kom mee met de animatoren een namiddag spelen, je 
amuseren, ravotten of knutselen...

Elke week wordt er rond een thema een speel-aanbod klaargestoomd maar ook 
vrij spel staat hier steeds op het menu.

4 - 15 april | activiteit van 14 tot 17 uur

voor- en naopvang 13.30 - 14 uur en 17 - 18 uur

OC De Lieve, Moerkerkebrug 10A in Moerkerke

inschrijven de dag zelf op het speelplein

3,5 euro per halve dag | betalen via factuur

LAGERE
SCHOOL
LAGERELAGERE 
SCHOOLSCHOOL
°2014 - °2010



Boekstart
Bibliotheek Damme is een ‘boekstartbib’!
Alle kindjes die 15 maanden jong zijn kunnen gratis een boekstarttas met 2 mooie 
boekjes ophalen. De ouders van de kinderen worden persoonlijk aangeschreven 
en/of doorverwezen via het consultatiebureau van Kind en Gezin.

De Leesjury
Maandelijkse samenkomst op vrijdagavond in de bib in Sijsele.
Met de boekenclub wil de bib het lezen voor 6 t.e.m. 12 jarigen op een speelse 
en creatieve wijze stimuleren. Voor de keuze van de boeken werkt de bib samen 
met de Leesjury Vlaanderen. Als een deelnemer alle titels van zijn of haar leeftijds-
groep heeft gelezen, stemt hij of zij mee voor het mooiste, grappigste of leukste 
boek van Vlaanderen. Na de zomervakantie start het nieuwe werkingsjaar.
Interesse mail bibliotheek@damme.be & wij bezorgen je begin september alle info.

Voorlezen in de bib
Onze voorleesvrijwilligers lezen regelmatig voor tijdens een gratis gezellig moment 
in de bib voor uw kleuter!
Graag vooraf online inschrijven via damme.bibliotheek.be

boeken

Bibliotheek Sijsele Bibliotheek Moerkerke

Eikelberg 1 Moerkerkebrug 10
Ma 10:00 – 12:00 | 14:00 – 18:30 Do 14:00 – 18:30
Di 10:00 – 12:00 | 14:00 – 18:30 Za 09:30 – 12:00
Wo 13:00 – 17:00
Do 10:00 – 12:00 | 14:00 – 18:30
Vr 10:00 – 12:00 | 14:00 – 18:30
Za 13:00 – 17:00

6 dagen op 7 open!
Buiten de openingsuren kan je je materialen in de inleverbus deponeren.

18 19

Check
regelmatig de activiteiten

die we organiseren op

damme.bibliotheek.be
of abonneer je op

onze nieuwsbrief

050 37 09 40

bibliotheek@damme.be

De bibliotheek, binnen en buiten
een paradijs voor jong en oud!
• heel veel kinderboeken, fi lms en strips

• leesadvies op maat

• voorleesmomenten voor kleuters

• tal van activiteiten 

• de bib- en bijentuin is een waar lees- en speelparadijs
Combineer zeker jullie bib-bezoek met een wandeling, speel- en/of leesmoment in de tuin.

zomer

Grati s  l i dma ats chap  tot  18  ja ar !Grati s  l i dma ats chap  tot  18  ja ar !



v.u. Joachim Coens, Vissersstraat 2A, Damme

in Damme

damme.be/UiT


