
Een jeugdbeweging organiseert activiteiten in het weekend voor kinderen en

jongeren van 6 tot 18 jaar. Het is een hobby zoals voetballen of naar de tekenschool

gaan, maar met een focus op spel.

Welke soort spelen doe je in een jeugdbeweging?

De activiteiten in een jeugdbeweging kunnen enorm verschillen:

Jeugdbewegingen houden ook van wandelingen maken in spelvorm (trektocht),

zingen en dansen, een constructie bouwen met palen en touw (sjorren) of een

kampvuur maken en in tenten slapen.

Jeugdbewegingen organiseren ook activiteiten waar ze geld mee verdienen: een

fuif, een eetdag (spaghettislag, BBQ), een quiz of tombola, een wafelverkoop

Welke jeugdbewegingen zijn er?

Bekende jeugdbewegingen

In Vlaanderen en Brussel zijn er een paar heel bekende jeugdbewegingen, zoals:

Vroeger waren deze jeugdbewegingen er voor specifieke jongeren:

Zo koos je een jeugdbeweging die het meeste bij je paste. Vandaag zijn deze

jeugdbewegingen meer een mix maar dragen de jeugdbewegingen nog altijd in hun

naam een link naar dat verleden.

Zo staat KLJ voor 'Katholieke Landelijke Jeugd'. Er gingen vroeger kinderen naar

deze jeugdbeweging waarvan de ouders landbouwers zijn.
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WAT IS EEN JEUGDBEWEGING?

Actieve spelen (tikkertje) of rustige spelletjes (kaartspel)•

Iets knutselen (vriendschapsbandjes maken) of iets sportief (stoelenvoetbal)•

Een teambuildingspel (menselijke piramide bouwen) of een individueel spel

(laddercompetitiespel)

•

Iets in de natuur (sjorren) of een fantasiespel (in een thema: Harry Potter of

kabouters)

•

...•

Chiro•

FOS Open Scouting•

KAJ•

KLJ•

KSA•

Scouts en Gidsen Vlaanderen•

Volgens je geloof•

Waar je woonde (landelijk of stedelijk)•

Context van je ouders (arbeiders of landbouwers)•

Wanneer je studeert of werk hebt als jongere•

https://chiro.be/
https://fosopenscouting.be/nl
http://www.kaj.be/home
https://www.klj.be/
https://www.ksa.be/
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/scouts-en-gidsenleden


Kleinere jeugdbewegingen

Er zijn kleinere jeugdbewegingen die wel nog op specifieke thema's of groepen

jongeren focussen zoals:

Moet je betalen om naar de jeugdbeweging te gaan?

Dat hangt af van elke jeugdbeweging en vraag je dus best na bij je gemeente of

stad of bij de leiding.

Soms moet je betalen voor:

Is er een jeugdbeweging in mijn buurt?

Op jeugdmaps.be kan je een jeugdbeweging vinden, maar ook andere

jeugdverenigingen die het dichtst in jouw buurt zijn.

Jeugdbeweging en jeugdvereniging: wat is het verschil?

Een jeugdvereniging kan een jeugdbeweging zijn, maar ook een speelpleinwerking

of de jeugdhuiswerking of een groep jongeren die samen georganiseerde

activiteiten op poten zetten.

Niet elke jeugdvereniging is een jeugdbeweging, maar elke jeugdbeweging is wel

een jeugdvereniging.

Wat is de Dag van de jeugdbeweging?

Op de Dag van de jeugdbeweging vieren de jeugdbewegingen dat ze bestaan. Veel

kinderen en jongeren gaan op die dag in hun jeugdbewegingskledij of uniform naar

school of werk.
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Bazart doet activiteiten gelinkt aan kunst•

EJV (Evangelisch Jeugdverbond) doet activiteiten gelinkt aan het geloof•

IJD ( Jongerenpastoraal Vlaanderen) doet activiteiten gelinkt aan aan het

katholieke en de Christelijke waarden

•

Jeugd Rode Kruis doet activiteiten gelinkt aan het helpen van kinderen en

jongeren

•

JNM ( Jeugdbond voor Natuur en Milieu) doet activiteiten gelinkt aan milieu en

natuur

•

Wel Jong voor LGBT-jongeren•

...•

Jaarlijks lidgeld•

Kledij van de jeugdbeweging•

Deelname aan het kamp•

Materiaal zoals een slaapzak of rugzak•

https://www.jeugdmaps.be/
https://www.dagvandejeugdbeweging.be/
https://www.bazart.org/
https://ejv.be/
https://www.kerknet.be/organisatie/ijd
https://jeugd.rodekruis.be/
https://www.jnm.be/
https://www.weljong.be/

