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Iedere zomer, op dinsdag en
donderdag, staat er een
hechte leidingsploeg klaar
met kleurtjes, stiften en
waterpistolen om de kids
een topnamiddag te geven!
Met veel enthousiasme
spelen we dan allerlei
spelletjes, dansen we tot we
erbij neervallen, en maken
we de mooiste kunstwerken.
Kortom, vervelen zal je je
niet doen bij ons!

Jongens en meisjes
van 3 tot 12 jaar
tijdens de zomervakantie
op dinsdag en donderdag
van 13u30 tot 17u00
Ophovenstraat 69, Neeroeteren
Speelbeestjes Neeroeteren
speelbeestjesneeroeteren@gmail.com
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jongens en meisjes
van 6 tot 16 jaar
Iedere zondag
van 14u00 tot 17u30
Zandbergstraat, Neeroeteren
www.chironeeroeteren.be
Chiro Neeroeteren

Iedere zondag staan we bij Chiro Neeroeteren met
supertoffe activiteiten klaar voor onze leden.
Vanaf 6 jaar zijn de kinderen welkom bij ons!
Daarnaast organiseren wij ook onze eigen evenementen zoals een
restaurantdag, een kienavond, een fuif en noem maar op...
Via onze website, facebookpagina en
instagrampagina houden we jullie steeds up to date!

Een jeugdbeweging voor alle jongens en
meisjes van Maaseik en omstreken.
Ben jij tussen de 6 en de 18 jaar en maak
je heel graag plezier, hou je van ravotten
en vuil worden, speel je graag spelletjes,
lachen, onnozel doen en zóveeeel meer.
Dan is Scouts & Gidsen Maaseik zeker iets
voor jou. Bij ons leer je jezelf kennen,
leer je vallen en opstaan, maar ook
omgaan met dagelijkse struggles en
maak je vooral vrienden voor het leven!
Iedereen is welkom om te proberen en te
proeven hoe het is om als een Scouts of
Gids in het leven te staan!

Maaseik

Jongens en meisjes
van 6 tot 16 jaar
iedere zaterdag
van 14u00 tot 16u30
Sportlaan, Maaseik
scoutsmsk@gmail.com
scouts en gidsen Maaseik
www.scoutsmaaseik.be

KSA Maaseik is een jeugdbeweging voor kinderen
en jongeren vanaf het 1ste leerjaar.
Iedere zaterdag worden er per leeftijdsgroep
spellen gespeeld in het bos en op de zandvlakte
te Siemkensheuvel. Op een stevige herfst – of
winterdag wijken we uit naar onze lokalen of de
sporthal. Tijdens al onze activiteiten, driedaagse
of zomerkampen staat samen spelen centraal.
Veel plezier hebben is de boodschap. Daarnaast
leren de (oudere) leden knopen leggen, sjorren,
kaartlezen en kompaslopen. Om dit allemaal te
organiseren rekenen we op een hoop
enthousiaste leiders, bijgestaan door een ervaren
hoofdleiding. Tevens kan KSA Maaseik steeds
rekenen op haar Mounties. Dit zijn leiders die
reeds vele jaren actief zijn geweest binnen onze
jeugdvereniging, maar hebben besloten om een
stapje terug te zetten. Desondanks blijven ze met
veel toewijding en enthousiasme de huidige
leiding met raad en daad ondersteunen.
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jongens en meisjes vanaf het eerste leerjaar
iedere zaterdag van 13u30 tot 16u00
Siemkensheuvel, Maaseik
ksamaaseik.be
KSA Maaseik
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Een enthousiaste jeugdbeweging die elke twee weken activiteiten voorziet
voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar. De activiteiten zijn afwisselend, van een
bosspel tot een quiz en van een pleinspel tot een knutselactiviteit.
Voor iedereen wat wils!
En niet te vergeten:
Bij ons mag net iets meer dan thuis !!

eet normaal!

n
normaal neet,

jongens en meisjes
van 6 tot 16 jaar
om de 2 weken op zondag
van 09u30 tot 12u30
Scheffersweg, Neeroeteren
KLJ Voorshoven
kljvoorshoven@gmail.com

Opoeteren
Chiro Neeroeteren heeft een te gekke leidingsploeg die de leden onvergetelijke
namiddagen bezorgt!
Het lidgeld voor 1 jaar is €20 (incl. verzekering), voor een kamp betaal je €100.
Ons chirojaar loopt vanaf midden september tot einde juni, en wordt afgesloten
met een spetterend bivak in juli!
Heb je de chirokriebels nog niet te pakken? Kom dan zeker een zondagnamiddag
proberen of contacteer iemand van de leiding!
jongens en meisjes (apart)
vanaf het eerste leerjaar
iedere zondag
van 14u00 tot 16u30
Neeroeterenenstraat 18, Maaseik
chiroopoeteren@outlook.com
Chirojongens Opoeteren of Chiromeisjes Opoeteren

Wij zijn een jeugdbeweging voor meisjes
van de laatste kleuterklas tot en met 16 jaar.
Wekelijks kunnen de leden, samen met
leeftijdsgenoten, genieten van een creatief spel
met een tot de verbeelding sprekende inkleding.
Spelletjes spelen, koken, knutselen, quizzen,…
het komt allemaal aan bod!
Ook maken we tochten of gaan we naar het bos
of de stad.
KSA Roodkapjes Maaseik biedt kinderen en
jongeren een ontmoetingsplaats waar er ruimte is
voor het ontwikkelen van talenten, om grenzen te
verleggen, samen te werken, kunnen rekenen en
bouwen op elkaar,…
Er ontstaan vriendschappen voor het leven!
Wil je ook graag lid worden van de leukste
jeugdbeweging van het land?
Neem dan zeker contact met ons op!
meisjes
van 5 tot 16 jaar
Iedere zaterdag
van 14u00 tot 16u30
Sportlaan Maaseik
roodkapjesmaaseik@gmail.comKSA
Roodkapjes Maaseik
roodkapjesmaaseik.wordpress.com
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Jeugdorkest

Maasoeter

Heb jij een passie voor muziek en ben je op zoek naar een
dynamisch orkest met veel jeugd, leuke activiteiten
en jaarlijks een jeugdmuziekkamp?
Dan ben je bij de fanfare van Opoeteren aan het juiste adres!
We hebben een heel arsenaal aan slagwerkmateriaal, kleine en
grote koperblaasinstrumenten die op een nieuw baasje wachten.
(trompet, bugel, hoorn, saxofoon, bariton, trombone, bas, ... kan in
bruikleen gegeven worden door de fanfare)
We spelen elk jaar een aantal concerten, en doorheen het jaar
worden er ook verschillende activiteiten georganiseerd zoals een
barbecue, bowlen, quiz, filmavond, eetdagen en ook een niet te
vergeten muziekkamp.

jongens en meisjes van 6 tot 16 jaar
Fanfare: zaterdagavond
Percussie: zondagvoormiddag
Schoolstraat 20, Opoeteren
www.fanfareopoeteren.be
fanfareopoeteren@gmail.com

Wij zijn Speelpleinwerking Dorne... Iedere zomer staan
wij enthousiast klaar om kinderen een leuke vakantie te
bezorgen. Alle kinderen van 5 tot 15 jaar zijn welkom bij ons.
De speelpleinleiding bestaat uit gemotiveerde vrijwilligers.
Wie minstens 16 jaar oud is en graag onze leiding wil
vervoegen, mag ons altijd contacteren.
Volg zeker onze facebookpagina waar regelmatig
praktische informatie verschijnt.

jongens en meisjes
van 5 tot 16 jaar
Iedere zomer
van 13u30 tot 17u00
Weg naar As 61, Dorne
speelpleindorne@hotmail.com
Speelpleinwerking Dorne
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Jeugdorkest ‘De Voortgangertjes’ is een
dynamische groep jongeren met een
gedeelde passie: muziek maken.
Je leert er je eerste stappen zetten als
orkestmuzikant en krijgt er de kans om je
talent te ontwikkelen. Het Jeugdorkest mag
groeien onder de beschermende vleugels van
harmonie ‘De Voortgang’. Op die manier
biedt de vereniging een ideaal platform aan
voorjonge en beginnende muzikanten.
Deel uitmaken van ‘De Voortgangertjes’ is een
fantastische ervaring en de ideale manier om
je muzikale eigenheid te ontplooien samen
met anderen. Minstens 4 keer per jaar laten
wij onze jeugdige klanken horen aan het
publiek en op die manier proberen we de
toekomst van de harmonie te garanderen.
Een plaats voor iedereen, een plaats voor jou.
Voor kinderen uit het 1ste en 2de
leerjaar organiseren ‘De Voortgangertjes’
muziekfabriek. Tijdens deze toffe
muziekstage ontdekken kinderen op speelse
wijze de bouwstenen van de muziek.
In echte workshops maken ze kennis met de
instrumenten van het harmonieorkest.
De apotheose van dit alles is hun deelname
aan het slotconcert op zaterdag waar ze
trots en voldaan hun kunsten kunnen
tonen. Muziekfabriek vindt plaats de
laatste volledige week van juli, van maandag
tot zaterdag, zonder overnachting.

Vanaf het derde leerjaar kan je mee op
muziekkamp.
We laden de camion in,
blinken onze instrumenten op en trekken
samen op vakantie. We maken muziek en
doen tal van toffe activiteiten.
Het programma van het kamp is aangepast
aan alle leeftijden. Het muziekkamp vindt
plaats de laatste volledige week van juli, van
zaterdag tot zondag, met overnachting.
Echte quality time!

jongens en meisjes vanaf 10 jaar
Iedere vrijdag
van 19u30 tot 21u30
Cultureel Centrum Neeroeteren
@jeugdorkestdevoortgangertjes
devoortangertjes@gmail.com
Koninklijke Harmonie de Voortgang

Jeugdorkest
de gertjes
Voortgan

jongens en meisjes
van 11 tot 13 jaar
zuster.isabelle@proximus.be
vormselmaaseik.jimdofree.com

Elk jaar gaan we samen met
kandidaat-vormelingen
gedurende
een
12-tal
activiteiten op weg naar het
vormsel.
Gedurende
het
werkjaar
maken de jongens en meisjes,
in de leeftijdscategorie van 1113 jaar op veel manieren
kennis
met
verschillende
aspecten van het leven en hoe
wij die, vanuit onze christelijke
inspiratie, kunnen benaderen.
Dit doen we door de jongeren
tijdens een aantal inspirerende
activiteiten samen te brengen,
hen te laten ervaren door
getuigenissen van mensen op
het terrein en door hen zelf de
handen uit de mouwen te laten
steken.

Vormelinegiken
Maas

Daarom mogen de jongeren
vrijblijvend deelnemen aan het
project
“handen
uit
de
mouwen” waarbij de jongeren
leren om zorg te dragen voor
oudere mensen.

We zijn een jeugdhuis waar
iedereen welkom is.
Al is het om er je 2e thuis te maken,
gezellig iets te komen drinken,
voetbal te kijken op ons groot scherm
of gewoon te hangen.
We kunnen bouwen op een
topgroep van vrijwilligers,
zij zijn en maken het jeugdhuis.
Lijkt het jou ook leuk om hier mee aan te
bouwen, geef ons dan maar een seintje!

Scholtisplein 2, Neeroeteren
@jeugdhuisdambi
jhdambi

Jeugdhuis

Fuego staat bij veel mensen bekend om
zijn grotere evenementen en optredens.
Daarnaast hebben we ook wekelijks op
vrijdag een jeugdhuisavond.
Kortom, je kan voor bijna alles bij ons
terecht!

Sportlaan 36, Maaseik
@FuegoMaaseik
Fuego MSK
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Ons jeugdhuis is er om jongeren
te laten samen komen.
Ze vinden elkaar terug in
gemeenschappelijke interesses.
Zo ontstaan er hechte
vriendschappen en wordt er een
eigen cultuur gecreëerd.
Iedereen krijgt kansen om dingen
uit te proberen en om zo zichzelf
te ontplooien.

Als jeugdhuis zijn wij steeds op zoek naar vrijwilligers om
het jeugdhuis open te houden of feestjes te organiseren.
Heb jij interesse om je in te zetten voor ons jeugdhuis?
Spreek dan zeker een van onze kernleden aan!

Weg Naar As 61, Dorne
Jeugdhuis De Kick

De
Jeugdraad
is
het
officiële
adviesorgaan voor de Maaseikse jeugd.
Heb jij iets te vertellen of zit je met
vragen over het Maaseikse jeugdbeleid,
dan is de Jeugdraad écht iets voor jou!
De Jeugdraad geeft een stem aan
jongeren en jeugdverenigingen. Ze geeft
adviezen aan het stadsbestuur over
allerlei thema’s die te maken hebben met
kinderen en jongeren. Dat kan gaan over
het jeugdbeleid, speelterreinen en
speeltoestellen, fuifruimte, verdeling van
de jeugdsubsidies, enz.
De Jeugdraad vergadert maandelijks en
wordt ondersteund door onze stedelijke
jeugddienst.
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V.U. Johan Tollenaere, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

