
Krijg een hoop vriend(inn)en • weinig moeten • veel mogen
weinig binnen • veel buiten • variatie in activiteiten
eigen baas • eigen plekje ...

DAMSE JEUGDDAMSE JEUGDDAMSE JEUGD
2022

VERENIGINGEN & JEUGDHUIS

Damme   Sijsele   Moerkerke   Oostkerke   Lapscheure   Hoeke   Den Hoorn   Vivenkapelle
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Beste

Ik ben er van overtuigd dat lid zijn van 
een jeugdbeweging een belangrijke 
factor is in de ontwikkeling van elk kind. 
Een jeugdbeweging is immers de plaats 
waar onze kinderen en jongeren zich 
kunnen amuseren, bijleren en vrienden 
leren kennen.
We zeggen daarom graag dat ‘elke jeugd-
beweging in Damme een belangrijke plaats 
heeft’! Als stadsbestuur geven wij  hen dan 
ook graag bij de start van elk nieuw werkjaar 
dat extra duwtje in de rug. Sociaal contact 
onder jongeren blijft van groot cruciaal 
belang. Het resultaat is dit promotieboekje 
dat we verzenden naar (de ouders van) alle 
Damse jongeren tussen 6 en 25 jaar. 

SCHEPEN VAN JEUGD
Eveline Van Quekelberghe
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‘Elke jeugdvereniging heeft zijn eigen karakter, 
specifieke doelgroep of tijdstip van activiteiten.’

Geen betere bron van informatie dan deze folder met een bundel 
van wervingspagina’s van de erkende Damse jeugdverenigingen 
en jeugdhuis. Kan jij nog niet kiezen? Dan mag je zeker zijn dat de 
leiding van elke vereniging met plezier langs komt aan huis.

Ben je op zoek naar de dichtstbijzijnde jeugdvereniging dan is de 
plattegrond van Damme op de laatste pagina een goed hulpmiddel.

JEUGDRAAD
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Verbondenheid, persoonlijke ontplooiing, creativiteit, verantwoordelijkheidszin, eerlijkheid… 

De meeste jeugdbewegingen vertrekken vanuit een welbepaald beeld 
op de mens, de jongere, de samenleving, het milieu… en dragen een 
reeks daar bij aansluitende waarden hoog in het vaandel.
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JEUGDRAAD

Er wordt bij een jeugdvereniging veel meer gedaan
dan alleen maar spelletjes gespeeld. 

Je leert er nieuwe
vrienden maken. VOOR ELK WAT WILS...

Spelen is belangrijk! Verbeter jouw geheugen 
& concentratie.

Veel buiten komen
is gezond. Verminder stress! Verleg er je grenzen. Ontwikkel er andere

vaardigheden.
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STARTDAGSSSSSTTTTTATATAAAARRRRRTRTRTTTTDDDDDAAAAAGGGGG

Zaterdag 17/09/2022
13u30 - 17u

Vissersstraat 2c, Moerkerke
Alle meisjsjs es van 6 tot 16 jaar

Kennismaken met de CHIRO?
Kom naar de...

van CHIRO ST.-RITA

Startreceptie: 19u, @chirolokaal

CHIRO SINT-RITA
5 6

CHIRO LAAT-MA-ROLLEN
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JEUGDHUIS LOCO

STARTACTIVITEIT
Vrijdag 16 sept – 20u30

Kennismaking in leuke sfeer!

Wat doen we? Tweewekelijkse activiteit op vrijdagavond met o.a. 
dropping, paintball, schaatsen, bowling, karting …

Sportfeesten, verrassingsreis, galabal November Night, 
feestweekend met BBQ, Stoppelparty en zomerbar

en vooral veel leute en ambiance!

   KLJ lokaal
   Sint-Kruis Vivenkapelle
  De Meulewiek,
   Vissersstraat 2C,
   8340 Moerkerke

Geïnteresseerd?

Neem een kijkje op www.kljsintxviven.be
of contacteer ons via info@kljsintxviven.be

Word je 16 (geboren in 2007) of ben je 
ouder? Kom dan zeker eens langs!
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KLJ VIVENKAPELLE
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10   17   24

10   17   24

KSA MOERKERKE
9 10

KSA SIJSELE

10   17   24
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DAMSE JEUGD
OP DE KAART


