
    

Hoofdleiding  

Roselien De Vos: 0492/66.92.92 

Shari Dens: 0495/63.91.50 

 

 

 
Beste Ouders, 
 
De zomervakantie zit er weer op en de kindjes zitten net terug op hun schoolbankjes. Dit is 
weer het begin van een bruisend nieuw schooljaar en zo ook van het spetterende nieuwe 
werkjaar van tal van jeugdverenigingen. Daarom stellen we u graag jeugdgroep Jamaswapi 
voor. 
 
Jeugdgroep Jamapswapi is een jeugdbeweging zoals andere, die elke zondagnamiddag van 
14u tot 16u30 een spelnamiddag houdt in onze lokalen in het hartje van de binnenstad - meer 
bepaald op de hoek van de Gebroeders Verhaegenstraat en de Ziekenliedenstraat.  

Deze spelnamiddagen staan bol van spel, sport, knutseltechnieken, uitstapjes, enz. We doen 
kortom alle dingen die de jeugd van vandaag super vindt en dit onder de begeleiding van 
bekwame jongeren die zelf van jongs af aan in de jeugdgroep zijn opgegroeid.  

Jamaswapi vraagt geen lidgeld en alle activiteiten zijn gratis behoudens heel af en toe een 
kleine bijdrage voor een speciale gelegenheid. De apotheose van elk werkjaar is ons kamp dat 
naar jaarlijkse traditie van 1 t.e.m. 11 juli plaatsvindt. 

Goed om weten is dat dit feestgedruis slechts het begin van een bruisend Jamaswapi-jaar 
betekent! Elke zondag zal onze leiding weer paraat staan om jullie de leukste activiteiten ooit 
te laten beleven. Iedereen is steeds welkom van 14.00h tot 16.30h. Neem zeker ook eens een 
kijkje op onze website en facebook! 
 
Ziezo! De leiding trappelt vol ongeduld en hoopt van jullie hetzelfde! Afspraak zondag en 
hopelijk ook op alle andere vergaderingen natuurlijk! Wij duiken alvast de verkleedkoffer in, 
op zoek naar onze speelkledij! 
 
Heb je nog vragen over onze jeugdgroep, aarzel dan niet om de hoofdleiding te contacteren 
of beter nog... kom het ons vragen op één van onze wekelijkse vergaderingen van het 
jeugdatelier, dan kan je direct proeven van de superleuke sfeer die er bij ons heerst! De leiding 
zal jou en je ouders maar al te graag te woord staan! 
 
Tot dan!   
 
 



 


