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Voorwoord Schepen

Hallo,

Met dit boekje in handen geraak je 
helemaal wegwijs in het Maldegemse 
jeugdaanbod.

Misschien ken je onze 
Grabbelpaswerking al of ging je deze 
zomer naar de speelpleinwerking van 
Oranje, Adegem of Kleit?
Daarnaast klinken de Maldegemse 
jeugdbewegingen jou wellicht bekend 
in de oren. De KSA, Chiro, Gidsen, KLJ, 
Katootje,… Het zijn er heel wat!

De jeugddienst biedt samen met de 
andere vrijetijdsdiensten een waaier 
aan jeugdige vrijetijdsbestedingen. 
We sommen ze in deze brochure met 
plezier voor je op.

Verder wensen we komende jaren 
in te zetten op het UiTnaschool-
aanbod, en zetten we sterk in op de 
ondersteuning van de Maldegemse 
jeugdverenigingen.

Heb je bij het lezen van deze 
brochure nog vragen? Aarzel dan 
niet om contact op te nemen met de 
Jeugddienst. Ze helpen je met plezier 
verder! 

Jeugdige groeten,

Glenn Longeville
Schepen voor Jeugd
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Bij de Jeugddienst kan je terecht voor: 
het gemeentelijk vrijetijdsaanbod 
(Grabbelpas, Speelpleinwerking, 
Buitenspeeldag,..), subsidies voor 
het jeugdwerk, kadervorming en 
terugbetaling animatorcursussen, 
preventie, aanvragen voor de 
gemeentelijke jeugdlokalen, speel- en 
repetitieruimtes, fuiven, vragen over 
de vrijwilligerswerking of –wetgeving…

De Jeugddienst is ook de lokale
belangenverdediger van en het 
contactpunt voor kinderen, jongeren 
en het jeugdwerk.

Openingsuren
Elke voormiddag
9.00 tot 12.00 uur
Woensdagnamiddag 
14.00 tot 16.00 uur.

Gemeentelijke Jeugddienst

Jeugddienst Maldegem 
  Markstraat 7 , 9990 Maldegem 

  050 72 86 28

  jeugddienst@maldegem.be

  jeugddienst.maldegem

  jeugddienstmaldegem
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Animator worden

Speelpleinwerking en/of Grabbelpas
Heb je zin om samen met een 
enthousiaste bende animatoren 
speldagen te organiseren voor 
kinderen? En heb je nog wat vrije 
gaatjes in je agenda? Dan hebben wij 
een geniaal aanbod voor jullie!

De Jeugddienst voorziet tijdens de 
zomervakantie in de namiddag telkens 
speelpleinwerking op de pleinen 
van Kleit en Adegem. Gedurende de 
krokus-, paas en herfstvakantie heeft 
de Grabbelpas ook een brede waaier 
aan activiteiten.

We zijn telkens op zoek naar 
gemotiveerde jonge gasten die de 
kinderen onvergetelijke speldagen
doen beleven! Bovendien kan je er 
nog een eurootje mee bijverdienen. 
Animatoren zonder attest krijgen een 
vrijwilligersvergoeding van € 10 per 
halve dag, met attest krijg je € 20 per
halve dag en de hoofdanimatoren 
krijgen € 25 per halve dag. (Met een 
max. van €34,71/dag en  
€1388,40/jaar, deze bedragen worden 
jaarlijks geïndexeerd).

Wil jij ook animator worden bij het 
speelplein of Grabbelpas? Kom dan 
snel eens langs bij de Jeugddienst of 
stuur een mailtje naar 
jeugddienst@maldegem.be.

Terugbetaling kadervorming
Wanneer je 15 jaar bent, kan je een
animatorcursus volgen bij erkende
vormingsinstellingen zoals de VDS, 
Kazou,… om vervolgens na 50 uur 
stage je “attest animator in het 
jeugdwerk” te krijgen! De Jeugddienst 
probeert het volgen van kadervorming 
zoveel mogelijk te stimuleren door 
jullie een financieel duwtje in de rug te
geven. Jongeren tussen 15 en 35 
jaar die ofwel wonen in Maldegem, 
ofwel actief zijn in een lokaal erkende 
Maldegemse jeugdvereniging kunnen 
namelijk een tegemoetkoming krijgen
voor het volgen van kadervorming. Per 
aanvraag die je indient, krijg je 75 % 
terugbetaald van je cursuskosten, met 
een maximum bedrag van € 120 per 
aanvrager per jaar. Jeugdverenigingen
kunnen ook als groep beroep doen op 
deze subsidies voor kadervorming, 
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Dit zijn pedagogische, methodische en
geprogrammeerde vorming en 
vervolmaking van begeleiders en jeugd 
verstaan, met het oog op de animatie 
en begeleiding van kinderen en
jongeren. De vorming is van die aard 
dat ze het jeugdverenigingsleven kan 
stimuleren.

Kadervorming omvat tenminste twee 
van volgende elementen:
• pedagogische vorming, praktische
• psychologie, opvoedkunde en 

methodiek
• algemene sociale vorming
• creatieve technieken
• spel-, sport- en  

openluchtactiviteiten
• ontspanningsactiviteiten

Wat valt er nu allemaal onder de term kadervorming?
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Jeugdraad

Bij de Jeugdraad zijn een tiental 
Maldegemse jeugdorganisaties 
aangesloten. Ongeveer maandelijks 
komen de afgevaardigden samen
in een wisselende locatie van een 
jeugdwerking. De bijeenkomsten 
zijn steeds op zaterdagavond, met 
telkens een andere jeugdvereniging als 
gastheer of -vrouw.
Het dagelijks bestuur van de 
Jeugdraad, de Coördinatieraad, komt 
vooraf samen om de vergaderingen 
voor te bereiden
en de belangrijkste programmapunten 
te bediscussiëren.
Op beleidsmatig vlak speelt de 
Jeugdraad in op actuele thema’s zoals 
fuifruimte en fuifbeleid, subsidies, 
speelruimte, adviezen geven over
het Strategisch Meerjarenplan 
of reglementen. Occasioneel kan 
hiervoor vanuit de Jeugdraad een extra 
werkgroep worden opgericht. De
Jeugdraad waakt er over dat alles wat 
kinderen en jongeren aanbelangt in 
Maldegem op een correcte kind- en 
jongerenvriendelijke manier
wordt opgelost.

Naast deze officiële zaken, vallen op de
Jeugdraad ook steeds heel wat 
interessante nieuwtjes te rapen 
over het Maldegemse jeugdwerk: 
aankondigingen van activiteiten,
bespreken van problemen, een hapje 
en een drankje, het hoort er allemaal 
bij als de Maldegemse jeugdwerkers 
samen met de jeugdconsulent en 
de Schepen voor Jeugd rond de tafel 
zitten. Bovendien organiseren alle 
aangesloten verenigingen samen 
jaarlijks enkele grote activiteiten om 
het lokale jeugdwerk te promoten, 
zoals de Monitorenverwendag,
de Nieuwjaarsreceptie of de Dag Van 
De Jeugdbeweging.

Wil je meer te weten komen over de 
Jeugdraad, neem dan contact op met 
de Jeugddienst.
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GRABBELPAS
De Grabbelpas is de sleutel tot een 
unieke combinatie van sport, spel, 
creativiteit, knutselen, uitstappen, 
film, theater en circus. Kortom een 
vakantiewereld waar de verveling ver 
te zoeken is. Het aanbod wordt steeds
bekend gemaakt via de voor-, 
najaar- en zomerbrochure van de 
vrijetijdsdiensten. De brochure wordt 
bedeeld via de Maldegemse
scholen, kan je raadplegen via de 
gemeentelijke website of afhalen bij de 
vrijetijdsdiensten.

Voor wie
Kinderen van 4 tot 12 jaar.

Wanneer
Tijdens de krokus-, paas- en 
herfstvakantie.

Info
www.maldegem.be/grabbelpas

Jeugdwerkaanbod vakanties
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SPEELPLEINWERKING
ADEGEM & KLEIT
Een speelpleinwerking is een open 
vakantieaanbod dat zich richt tot 
alle kinderen tussen 4 en 12 jaar 
(bij speelplein Kleit tot 14 jaar). De 
kinderen worden begeleid door een 
groep enthousiaste animatoren 
die zich gedurende twee maanden 
engageren om leuke activiteiten te 
organiseren voor de kinderen. De 
animatoren worden begeleid door 
pleinverantwoordelijken,
die op hun beurt ondersteund worden 
door de Jeugddienst.

Waar
-  Speelplein Kleit aan sporthal ‘De   
 Berken’
-  Speelplein Adegem aan de    
 jeugdlokalen ‘De Zandakkers’

Wanneer
Juli en augustus. Van maandag tot 
vrijdag telkens van 13.30 tot 17.00 uur.

Voor wie
De kinderen spelen er samen met hun
leeftijdsgenootjes in groep:
Rood= 4 tot 6 jaar 
(= 2e & 3e kleuterklas)
Geel= 7 tot 9 jaar 
(= 1e, 2e en 3e leerjaar)
Blauw= 10 tot 12 jaar 
(= 4e, 5e en 6e leerjaar)
Groen= 13 en 14 jaar 
(= 1e en 2e secundair)
(enkel bij speelplein Kleit)

Hoe inschrijven
Er kan dagelijks ingeschreven worden
tussen 13.00 en 13.30 uur bij de 
speelpleinverantwoordelijke op het 
speelplein.

Info
www.maldegem.be/speelpleinwerking-
adegem-kleit
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SPEELPLEINWERKING 
MALDEGEM door vzw ORANJE
Het speelplein van Oranje, dat is een 
plek waar spelen, ravotten en plezier 
maken centraal staan. Elke dag zorgt 
een ploeg enthousiaste animatoren 
voor de tofste spelletjes en de gekste 
toneeltjes. Speelpleinen van Oranje 
hebben een eigenzinnig karakter. VZW 
Oranje houdt van diversiteit en zet de 
deuren open voor kinderen met en 
zonder beperking. Voor de kinderen 
met een grotere zorgbehoefte wordt 
extra
ondersteuning voorzien. Wekelijks zijn 
er ook uitstappen, op de website van 
het vrijetijdspunt van Oranje kan je de 
uitstappen reeds bekijken. Alle info en 
extra kosten worden op het speelplein 
zelf meegedeeld. Voor kinderen 
die niet meegaan, is opvang op het 
speelplein voorzien.

Begeleiding
Een Oranje speelplein wordt begeleid 
door een groep enthousiaste 
animatoren. Zij organiseren activiteiten 
en staan in voor zowel de individuele 
als groepsbegeleiding. De animatoren 
worden bijgestaan en gecoacht door 
de hoofdanimatoren. Zij krijgen  
 

 
ondersteuning van de beroepskracht 
van Oranje.

Voor wie 
Het speelplein van Oranje staat open 
voor alle kinderen, met en zonder 
beperking, vanaf het jaar waarin ze 4 
worden tot 15 jaar of tot hij/zij
geen school meer loopt.
Wanneer
Maandag tot en met vrijdag 
van 8.00 tot 17.30 uur.
Prijs
€ 3 voor een halve dag
€ 6 voor een volledige dag
Vanaf het derde kind van éénzelfde 
gezin betaal je de helft van de prijs.
In de prijs is de verzekering, koek en 
drank bij het 4-uurtje inbegrepen.
Waar
Jeugdlokalen De Piramide, 
Gidsenlaan zn, 9990 Maldegem
Inschrijven
Inschrijven is enkel noodzakelijk 
voor kinderen met een individuele 
ondersteuningsnood.
Is dit niet het geval, dan moet 
je niet vooraf inschrijven.
Info
050 47 25 90
speelplein@oranje.be
www.vrijetijdspunt.com
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Jeugdbewegingen

Scouts en Gidsen
“Ik verveel me dood, ik weet niet wat te 
doen.” Genoeg met zeuren! Kom uit je 
luie stoel en stap in de wondere wereld 
van de Gidsen. Iedere vrijdagavond of 
zaterdagmiddag kan je bij ons
knotsgekke, toffe maar soms ook 
vreemde dingen meemaken. Samen 
met vriendinnen uit de bol gaan, 
spannende avonturen beleven, je een 
breuk lachen, … Alles voor en door een
groep prettig gestoorde meiden. 
Spreekt het je aan? Dan moet je zeker 
eens langskomen!

Voor wie
Meisjes van 6 tot 17 jaar
Kapoenen: 6 tot 8 jaar 
Kabouters: 9 tot 10 jaar 
Joka’s: 11 tot 12 jaar 
Jogi’s: 13 tot 14 jaar 
Gidsen: 15 tot 16 jaar 
Givers: 17 jaar
Leiding: 17+

Elke zomer trekken alle leden op 
kamp. De 6-11 jarigen logeren in een 
gebouw, terwijl de 11-17 jarigen in 
tenten slapen.

Wanneer
Lagere school tot 2de secundair:
zaterdagnamiddag 
14.00 tot 16.45 uur.
Vanaf 3de secundair: 
vrijdagavond 
19.45 tot 21.45 uur

Prijs
€ 40 per jaar. Er dient wel extra betaald 
te worden voor het jaarlijkse kamp.

Waar
Jeugdlokalen De Piramiden, 
Gidsenlaan, 9990 Maldegem

Info
www.gidsenmaldegem.be
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KSA
De KSA Maldegem is al bijna 90 jaar 
actief als jeugdbeweging. Ben je een 
jongen en heb je zin in spectaculaire 
spelletjes, avontuurlijke tochten,
het betere knutselwerk, zin in 
een dropping of een avondje 
lasershooting? 
Voor al dat leuks en nog veel meer kan 
je terecht bij de KSA!

Voor wie
Jongens van 6 tot 18 jaar
6-8 jaar: Piepedollen
8-10 jaar: Speelvogels
10-12 jaar: Krabbekoningen
12-14 jaar: Knapen
14-16 jaar: Jonghernieuwers
16-18 jaar: Hernieuwers

Elke zomer trekken de 6-12 jarigen op
heemkamp en de 12-18 jarigen op 
tentenkamp.

Wanneer
Lagere school tot 2de secundair:
zaterdagnamiddag
14.00 tot 17.00 uur
3de en 4de secundair: 
vrijdagavond 
20.00 tot 22.00 uur
5de en 6de secundair: 
vrijdagavond
20.00 tot 22.30 uur

Prijs
€ 35 per jaar. 
Er dient wel extra te worden
betaald voor het jaarlijkse kamp.

Waar
KSA lokalen, Bloemestraat (tegenover 
de brandweer), 9990 Maldegem

Info
ksa.maldegem@gmail.com
www.ksamaldegem.be
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Chiro PAO
Wie zich elke zondagnamiddag 
samen met leeftijdsgenoten keigoed 
wil amuseren, is bij Chiro PAO altijd 
welkom.

Voor wie
Jongens en meisjes van 6 tot 17 jaar
Ribbels: 6-7 jaar
Speelclub: 8-9 jaar
Rawki: 10-11 jaar
Tito: 12-14 jaar
Keasp: 15-17 jaar

Elke zomer trekken alle leden op 
kamp. De 6-12 jarigen logeren in een 
gebouw, terwijl de 12-17 jarigen in 
tenten slapen.

Wanneer
Elke zondagnamiddag
14.00 tot 17.00 uur

Prijs
€ 17 per jaar. 
We vragen op zondag € 1 voor een 
drankje en koekje.

Waar
Jeugdlokalen De Piramiden, 
Gidsenlaan zn, 9990 Maldegem

Info
chiromaldegem@hotmail.com
www.chiromaldegem.be
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Chiro VANNOES
Chiro Vannoes, dat is avontuur, hopen 
plezier maar vooral regelrechte 
gekdoenerij. Vannoes is een typisch 
Kleits woord dat betekent: scheef,
uit de band. Want zo zijn we wel: 
een beetje abnormaal en dit op 
verschillende vlakken.
Elke zondag amuseren wij ons te 
pletter op onze speelterreinen achter 
de Kleitse sporthal of in ons speelbos.
Lijkt je dit alles ook wel wat? Kom dan 
gerust eens langs op zondag!

Voor wie
Jongens en meisjes van 6 tot 18 jaar
Ribbels: 1ste-2de leerjaar
Speelclub: 3de-4de leerjaar
Rakwi: 5de-6de leerjaar
Tito: 1ste-3de middelbaar
Keti: 4de-5de middelbaar

Elk jaar trekken alle leden op kamp in 
augustus voor tien dagen. Dit om hun 
batterijen op te laden en het werkjaar 
fantastisch af te sluiten.

Wanneer
Elke zondagnamiddag 
14.00 tot 17.00 uur

Prijs
€ 20 per jaar

Waar
Kleitkalseide 109 en de jeugdlokalen 
achter sporthal De Berken, 
9990 Maldegem-Kleit

Info
info@vannoes.be
www.vannoes.be
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KLJ
Kom uit je zetel, weg met die tv, spring 
op je fiets en doe gewoon mee! Wil 
je even weg van huiswerk en andere 
saaie bezigheden? Lijkt het
je wel wat om je namiddag te vullen 
met leuke, knotsgekke activiteiten of 
je gewoon een breuk te lachen met je 
vrienden? Dan ben je bij KLJ Adegem 
op het juiste adres!

Elke zomer trekken alle leden op kamp.

Voor wie
In de KLJ ben je welkom vanaf het 
1ste leerjaar. We werken met vier 
leeftijdsgroepen: -9, -12, +12 en ook 
+16 jarigen kunnen lid blijven zonder 
leiding te worden. 
KLJ organiseert jaarlijks sportfeesten.
Wij gaan in de zomervakantie elke 
zondag naar alle uithoeken van 
Oost-Vlaanderen om het op te nemen 
tegen de andere KLJ’s uit de buurt in 
verschillende disciplines.

Wanneer
Alle -16 groepen 
Tweewekelijks op zondagmiddag
14.00 tot 17.00 uur.
De +16 groep
Driewekelijks op vrijdagavond 
20.00 tot 23.00 uur.

Prijs
€ 25 per jaar voor het eerste lid.
Broers en zusjes betalen € 12 per jaar.

Waar
Jeugdlokalen Zandakkers,
Zandakkers 16, 9991 Adegem

Info
kljadegem@hotmail.com
www.kljadegem.be
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Katootje
Zin om het weekend in te dansen?
Katootje is de tofste dans- en 
jeugdvereniging waarbij je 
(tweewekelijks) op vrijdag terecht kan
voor een super gevarieerd en leuk 
programma, met volks-, expressie 
en internationale dansen die op een 
ontspannen manier aan bod komen.
Regelmatig staan ook extra activiteiten 
zoals een spel- of knutselnamiddag, 
daguitstap e.d. op de agenda.
Geen druk, maar ontspanning en 
plezier staan centraal!

Voor wie
Jongens en meisjes van 5 tot 18 jaar

Wanneer
Tweewekelijks op  vrijdag van 18.00 
tot 19.30 uur voor kinderen uit het 3de 
kleuters t.e.m. 2de leerjaar

Tweewekelijks op vrijdag van 18.00 
tot 19.30 uur voor kinderen uit het 3de 
t.e.m. 5de leerjaar

Wekelijks op vrijdag van 20.00 tot 
21.30 uur voor jongeren uit het 6de 

leerjaar t.e.m. …

Prijs
€ 15 per jaar

Waar
De Poermolen, 
Paardenkerkhof 1,
9990 Maldegem

Oud St. Jozef, 
Mevrouw Courtmanslaan 92 , 
9990 Maldegem

Info
Katootje.donk@gmail.com
www.facebook.com/katootje.
maldegem
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Jeugdhuis De Redekiel
JH De Redekiel, daar is voor elk wat 
wils! Het jeugdhuis werd opgericht 
in 1992 en is voor alle jeugd van 
Maldegem en omstreken. Wij bereiken 
vooral jongeren tussen 14 en 25 jaar, 
maar onze deuren staan uiteraard 
open voor iedereen. Ons jeugdhuis 
organiseert voor, maar vooral door 
jongeren. Zowel de vaste medewerkers 
als een toevallige bezoeker kunnen 
een activiteit op poten zetten. Een fuif, 
optredens, ontmoetingsmomenten, 
een thema-avond, vorming, 
tentoonstellingen,… Het kan allemaal 
bij ons! Dus heb je zelf een gek idee, 
aarzel dan niet en laat ons snel iets 
weten.
De beroepskracht van het jeugdhuis 
coördineert het geheel, informeert en 
geeft advies.
Ondertussen bevindt JH De 
Redekiel zich al sinds 2017 in het 
gloednieuwe gebouw in de Mevrouw 
Courtmanslaan, waar wij naast onze 
instuifruimte over een vergaderzaal, 
een terras en repetitieruimte 
beschikken.

Elke band beschikt over een eigen kast, 
zodat hun materiaal ter plekke veilig 
kan worden opgeborgen. Wie interesse 
heeft om er te repeteren, neemt best 
contact op met Jeugdhuis De Redekiel. 

Waar
JH De Redekiel vzw
Mevrouw Courtmanslaan 82
9990 Maldegem

Meer info
Voor meer info kan je terecht op onze 
website www.redekiel.be of via info@
redekiel.be.
Check ook zeker onze facebookpagina 
‘jhjoc.deredekiel’ of onze 
instagrampagina ‘redekiel’.
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De Maldegemse jeugdverenigingen 
beschikken allemaal over meerdere 
lokalen, die hen ter beschikking 
worden gesteld door het 
Gemeentebestuur. Het merendeel 
van deze lokalen hebben ook een 
bijhorend (al dan niet openbaar) 
speelterrein.

Info
050 72 86 28 | Jeugddienst
www.maldegem.be/vrijetijd

Jeugdlokalen KSA Jeugdlokalen Gidsenlaan

Jeugdlokalen Zandakkers Jeugdlokalen Kleit

Gemeentelijke jeugdlokalen
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Projecten

Buitenspeeldag
De Buitenspeeldag is een jaarlijks 
initiatief van Nickelodeon en de 
Vlaamse Overheid. Op de eerste 
woensdag na de paasvakantie staken 
zenders zoals Nickelodeon, Ketnet, 
VTMKzoom,… hun programma’s en 
kleuren de schermen een namiddagje 
helemaal zwart. 
Vanuit de Jeugddienst maken we hier 
graag gebruik van en organiseren 
we jaarlijks de Buitenspeeldag in het 
Sint-Annapark van Maldegem. We 
toveren het park om tot één groot 
speelparadijs waar de kinderen 
kunnen genieten van tal van reuze- en 
volksspelen, springkastelen, een gekke 
clown, een schminkstand, enzovoort!

Dag van de jeugdbeweging
Ieder jaar organiseren de jeugdraad 
en jeugddienst op ‘Dag van de 
Jeugdbeweging’ een heerlijk ontbijt 
op de Markt in Maldegem. Alle 
leden en leiding van de Maldegemse 
jeugdbewegingen komen in uniform en 
genieten samen van warme chocomelk 
en boterkoeken!
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Openbare ruimtes

Speelterreinen
Skate-, BMX en stepterreinen
Skaters, BMX’ers en steppers uit 
Maldegem en omgeving kunnen zich 
uitleven op het skatepark aan CC Den 
Hoogen Pad in Adegem. Iedereen
die geïnteresseerd is, kan gratis 
gebruik maken van het skatepark.

De lokale skaters worden hier steeds 
bij betrokken zodat we met hun 
wensen en verwachtingen kunnen 
rekening houden.
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Speelpleinen
In Maldegem streven we ernaar 
om in elke leefkern een openbaar 
speelpleintje in te richten, zodat 
kinderen en jongeren de mogelijkheid 
krijgen om in hun eigen buurt veilig
te spelen. Het merendeel van 
de speelterreintjes zijn ingericht 
met speeltoestellen, andere 
speelterreintjes omvatten gewoon 
open ruimte om vrij in te spelen.
Wanneer in Maldegem speeltoestellen 
worden aangekocht of wanneer een 
speelterrein wordt heraangelegd, 
wordt steeds een breed onderzoek 
verricht bij de buurtbewoners en
frequente gebruikers van het 
desbetreffende speelterrein.

Op die manier kunnen steeds de juiste 
toestellen worden aangeschaft voor 
de juiste doel- en leeftijdsgroep. De 
betrokken partijen krijgen een
ruime mate van inspraak en 
participatie in het volledige proces. 

Speelplein Maldegem
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Speelplein Donk

Speelplein Dappersbroekelken

Speelplein Kleit

Speelterrein Strobrugge

Speelplein Adegem
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Speelplein Dappersbroekelken

Speelplein Kleit

Preventie

Preventie op school
De Jeugddienst en Jeugdhuis De 
Redekiel bieden doorheen het 
schooljaar uiteenlopende
preventie-activiteiten aan voor 
verschillende leeftijden, dit in 
samenwerking met de Maldegemse 
scholen, politie en Rotary Club 
Maldegem.

Lager onderwijs
Voor de leerlingen van het 6de leerjaar
organiseren we jaarlijks de TOPfuif in 
jeugdhuis De Redekiel. Zo kunnen ze 
op een rook- en alcoholvrije manier 
kennismaken met fuiven.

Secundair onderwijs
In het secundair onderwijs doen we
inspanningen om jongeren bewust 
te maken van de gevaren van drugs, 
alcohol en tabak.

2de secundair:
Voor deze leerlingen wordt de 
voorstelling #GekraaktDoorEigenNaakt 
geprogrammeerd. Op die manier wil 
de jeugddienst jongeren wijzen op de 
gevaren en verantwoordelijkheden bij 
het verspreiden van seksueel getinte 
foto’s.

4de secundair: 
Voor deze leerlingen organiseert 
de Jeugddienst de educatieve 
toneelvoorstelling ‘Trip’ waarbij de 
toeschouwers worden meegenomen in 
het hoofd van een druggebruiker.

6de secundair: 
Voor deze leerlingen organiseert de 
Jeugddienst een reeks getuigenissen 
gegeven door verkeersslachtoffers. 
Zij doen hun verhaal aan jongeren 
die net de leeftijd bereiken om hun 
rijbewijs te halen.
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Effe Uitblazen
Een rijbewijs behalen is voor elke 
jongere een belangrijk moment. 
Van dat moment wil de Jeugddienst 
gebruikmaken om jongeren te
informeren over het gebruik van 
alcohol en de gevaren van rijden 
onder invloed. Daarom organiseert de 
Jeugddienst ieder jaar in juli en
augustus de campagne Effe Uitblazen.

Lokaal Preventie Overleg
Het Lokaal Preventie Overleg is een 
netwerk van lokale betrokkenen die 
op basis van hun professionele of 
recreatieve bezigheden regelmatig in 
aanraking komen, of kunnen
komen, met drugs of drugsgebruik. De
deelnemers aan het overleg zijn de
medewerkers van de Jeugddienst, 
Jeugdhuis De Redekiel, schooldirecties, 
Rotary Club Maldegem, politie, De 
Sleutel en CGG Eclips.
Het Lokaal Preventie Overleg komt 
jaarlijks een tweetal keer samen: een 
keer in het voorjaar en een keer in het 
najaar. Het overleg vindt plaats in
het Gemeentehuis.

7 TIPS OM VEILIG TE FEESTEN

1.  Drink geen alcohol als je gaat rijden
2.  Sla een rondje over
3.  Drink veel water
4.  Eet en slaap voldoende
5.  Luister naar je lichaam
6.  Mix niet te veel soorten alcohol
7.  Drink niet meer dan 4 glazen alcohol per keer

Initiatief van de Jeugddienst
& JH De Redekiel

EFFE UITBLAZEN 
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Bibliotheek
Boeken, boeken, boeken! Je vindt 
er heel wat in de Maldegemse 
bibliotheek. Van chicklit, over
thrillers, tot fantasy en informatieve 
werken. Maar wist je dat de bibliotheek 
ook een grote collectie strips en 
graphic novels heeft? De bib is echter 
veel meer dan boeken alleen. Je kan 
lid worden van de Kinder-en jeugdjury, 
genieten van een maandelijks (voor)
leeshalfuurtje, ontspannen tijdens 
een sessie yoga@de bib. Ben je een 
techneut of programmeur in spe? Dan 
kan je jezelf naar hartenlust uitleven 
in onze coderdojoprogrammeerclub 
of in het fablab.  Onze 3D printer 
vinylsnijder en lasercutter wachten op 
jou.

Het lidmaatschap van de bibliotheek is 
gratis.

Info
050 71 55 22|Bibliotheek Maldegem
bibliotheek@maldegem.be
https://maldegem.bibliotheek.be/ 
www.maldegem.be/bibliotheek

Gemeentelijk cultuuraanbod
In Maldegem kan je ook heel wat 
cultuur opsnuiven. Zo staat de 
cultuurdienst in voor de organisatie 
van een aantal (vaak jaarlijkse) 
evenementen, die ondertussen pijlers 
zijn geworden van het gemeentelijke 
leven, zoals tentoonstellingen van 
amateurkunsten, Erfgoeddag, Open 
Monumentendag of de UiTmarkt 
met Maldegemse verenigingen 
tijdens Maldegem-kermis. Ook 
de gemeentelijke programmatie 
in CC Den Hoogen Pad neemt de 
cultuurdienst ter harte. Binnen dit 
aanbod zijn er heel wat activiteiten 
voor kinderen en jongeren, 
denk maar aan de maandelijkse 
jeugdfilm in CC Den Hoogen Pad, 
de vele comedyvoorstellingen en 
muziekoptredens in het kader van 
Jonge Snaken. 

Info
050 72 89 79 | Cultuurdienst
cultuurdienst@maldegem.be
www.maldegem.be/cultuurdienst
050 71 00 21 | CC Den Hoogen Pad
cultureelcentrum@maldegem.be
www.denhoogenpad.be

Gemeentelijke vrijetijdsdiensten
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Sport

Sportaanbod
Ik heb ons tekstje een beetje 
aangepast, want het klopte niet 
allemaal meer:
De Maldegemse sportdienst 
organiseert heel wat activiteiten 
voor kinderen en jongeren zoals 
zwemlessen, kleuter- en jeugdturnen, 
de scholenveldloop, sportkampen, 
voetbalstages, enz. Deze activiteiten 
gaan door tijdens het schooljaar 
na school en tijdens het weekend 
of tijdens de schoolvakanties. Wie 
zich blijvend sportief wil uitleven in 
Maldegem kan uiteraard ook terecht 
bij één van de tientallen sportclubs. 

Er is zeker wel een club die aan je 
verwachtingen zal voldoen. In Sporthal 
MEOS kan je ook je verjaardagsfeest 
organiseren, plezier verzekerd! 

Info
050 72 89 70 | sportdienst
sportdienst@maldegem.be
zwembad@maldegem.be
www.maldegem.be/sport
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KUMA
De kunstacademie is er voor al wie 
geboeid is door kunst in Maldegem 
en daarbuiten. Sta je open voor het 
creatieve, beeldende in jezelf dan
is de KUMA iets voor jou. KUMA is 
een bruisende kunstacademie voor 
kinderen, jongeren en volwassenen. 
Hier wordt aan actieve kunstbeleving 
gedaan en kunnen mensen zich
creatief ontwikkelen in de diverse 
ateliers en graden.
Alle informatie vind je op de website 
van de KUMA.

Info
050 72 89 50 | KUMA
kunstacademie@maldegem.be
www.academiekuma.be

Academie voor Muziek, Woord en 
Dans
Ben je gebeten door muziek, 
gepassioneerd door dans of 
enthousiast met woord bezig ?
Dan kan je op de Academie terecht 
voor een kwalitatieve opleiding. 
Voor kinderen vanaf 6 jaar is er een 
initiatiecursus in de richtingen
Muziek, Woord en Dans. Naast de 
hoofdschool Aalter, heeft de Academie 
ook een filiaal in Maldegem.

Info
09 374 36 54 | Academie voor Muziek, 
Woord en Dans
www.aalter.be/academie

Deeltijds Kunstonderwijs
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UiTinMaldegem

UiTmetVlieg
Op zoek naar leuke vrijetijdsactiviteiten 
in Maldegem om alleen of met gans 
het gezin van te genieten? Ontdek 
het volledige aanbod op www.
uitinmaldegem.be of raadpleeg de
kalender in het gemeentelijk 
infomagazine. Activiteiten specifiek 
voor kinderen en jongeren
worden aangeduid met 

UiTnaSchool
Na een lange dag op harde 
schoolbanken heb je soms eens nood 
om je goed uit te leven en stoom af 
te laten. In Maldegem zijn er talloze 
leuke activiteiten die je kan doen na 
een schooldag. Om het je makkelijk 
te maken hebben we het naschoolse 
gemeentelijk aanbod gebundeld onder 
één noemer: UiTnaSchool. Op www.
maldegem.be/uitnaschool vind je alle 
Maldegemse organisaties die zo’n 
activiteiten aanbieden.

Toeristisch infopunt/fiets- en 
wandelkaarten
Bij het UiT-loket vind je alle info over 
toeristische attracties binnen de regio 
Meetjesland. Je kan er verschillende 
fiets- en wandelkaarten uit de
streek aankopen.

Vakantieaanbod
vrijetijdsdiensten
Ook tijdens de verschillende 
schoolvakanties zorgen de 
vrijetijdsdiensten steeds voor een
superleuk en actief programma! Dit 
aanbod wordt drie keer per jaar – 
voorjaar, zomer en najaar - gebundeld 
in een handige brochure, die via 
de scholen wordt verdeeld. Je kan 
deze brochure ook afhalen bij de 
vrijetijdsdiensten of raadplegen via 
www.maldegem.be/ vakantieaanbod-
vrijetijd. Wie wil deelnemen aan een 
leuke sport- of jeugdactiviteit, kan zich 
bij het UiT-loket of via www.maldegem.
be/webshop inschrijven.
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UiTPAS

Ook de Maldegemse 
jeugdverenigingen 
doen mee met de UiTPAS!
UiTPAS Meetjesland is een spaar- en 
voordeelkaart voor vrije tijd. 
Elke UiTPAS-houder kan punten sparen 
bij deelname aan vrijetijdsactiviteiten 
(cultuur-, jeugd-, en sportactiviteiten). 
Die punten kunnen omgeruild worden 
tegen leuke vrijetijdsvoordelen.
Bovendien is de UiTPAS ook een 
kortingskaart voor mensen die het 
financieel moeilijker hebben. 
Zij hebben recht op een UiTPAS met 
kansentarief, zodat ze minder hoeven 
te betalen voor de aankoop van de 

UiTPAS en bovendien krijgen ze korting 
op deelname aan vrijetijdsactiviteiten.
Zowel de Scouts en Gidsen, Chiro 
PAO, Chiro Vannoes, KLJ Adegem, 
KSA Maldegem, vzw Oranje én 
jeugdhuis De Redekiel besloten om 
sinds september 2018 in te stappen 
op de UiTPAS. Zo kan je ook bij hen 
korting krijgen wanneer je betaalt 
voor het jaarlijks lid- of kampgeld, of 
bij deelname aan een extra activiteit 
(zwembeurt,…). Dit uiteraard als je hier 
recht op hebt. Voor meer informatie 
kan je terecht bij de hoofdleiding. 
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Fuiven en evenementen
Iedereen (vereniging, school, 
privépersoon.…) die in Maldegem een 
evenement of fuif wil organiseren, 
dient een aanvraag in te dienen 
bij het gemeentebestuur. Bij deze 
aanvraagprocedure is er één 
aanspreekpunt waar je terecht kan 
met al je vragen: het
UiTloket in het gemeentehuis. 
Een fuif of evenement aanvragen doe 
je aan de hand van het standaard 
aanvraagformulier. Je kan dit
formulier downloaden via de 
gemeentelijke website.

Info
050 72 86 22 | UiTloket
uit@maldegem.be
www.maldegem.be/organiseer-een-
evenement-2
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Opvang (IBO) - De Zandloper
De Zandloper is een erkend initiatief 
voor Buitenschoolse Opvang, opgericht 
door het Gemeentebestuur van 
Maldegem. De Zandloper in Maldegem 
en Adegem hebben als hoofddoel de 
kinderen goed en wel op te vangen 
in een familiale en huiselijke sfeer. 
De IBO beschikt over goed opgeleid 
personeel en een groot aanbod van 
speelgoed. We vinden het belangrijk 
om kinderen te stimuleren en hun 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid te
bevorderen. De bedoeling is kinderen 
met de beste zorgen omringen en 
ervoor zorgen dat de ouders hun 
kind(eren) met een gerust hart kunnen 
achterlaten.

Voor wie
De Zandloper staat open voor alle 
kinderen vanaf 2,5 jaar die naar school 
gaan in onze gemeente of die in de 
gemeente Maldegem wonen. Kinderen 
kunnen in de Zandloper komen
spelen zolang ze in het kleuter of 
lager onderwijs zitten (tot en met de 
zomervakantie na het zesde leerjaar).

Wanneer
IBO De Zandloper Maldegem en 
Adegem bieden voor-, naschoolse 
en woensdagnamiddag opvang 
aan. In Adegem kan je ook terecht 
voor opvang op snipperdagen, 
pedagogische studiedagen of opvang 
tijdens vakantiedagen.

Info
IBO De Zandloper Maldegem
Gidsenlaan zn, 9990 Maldegem
050 72 89 75

IBO De Zandloper Adegem
Zandakkers 16 , 9991 Adegem
050 71 58 45

ibo@maldegem.be
www.maldegem.be/ibo

Initiatief Buitenschoolse opvang
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