Maritieme jeugdbeweging

KONINKLIJK MARINE
KADETTENKORPS-BELGIË VZW

Het KMK in een notendop:
 Jeugdbeweging met afdelingen in
Antwerpen, Brussel (vanaf 12 jaar),
Eupen, Geel, Leopoldsburg, Ittre,
Leuven en Oostende
 Nautische kennis
 Zeilen
 Varen met motorboot
 Internationale uitwisselingen
 Instructietechniek
 Leiderschap
 Ploeggeest
 Fysieke training
 Communicatie

Wie zijn we? Wat doen we?
Het Koninklijk Marine KadettenkorpsBelgië vzw (KMK) is een jeugdbeweging
die zich tot doel stelt de maritieme geest
te bevorderen, meer bepaald bij jongeren
tussen 9 en 21 jaar, en hen nautische
kennis bij te brengen. De vereniging
wordt bijgestaan door Defensie.

Bij de vorming staan de sociale en
pedagogische aspecten op de eerste
plaats. De jongeren worden ingewijd in
het leven aan boord en leren
samenwerken en samen leven.

 Schiemanswerk
 Scheepsorganisatie
 Eerste hulp

Kom naar ons toe en
ga de uitdaging aan!
Koninklijk Marine Kadettenkorps-België vzw
De Broquevillelaan 300 bus 2- 1200 Brussel
www.cadets-de-marine-kadetten.be

De Marinekadetten, een levenservaring!
De vorming is gebaseerd op de principes van discipline, plicht en eer, evenals op de gevoelens
van respect en trouw aan de Koning en aan de Belgische vlag waarbij de maritieme tradities
hoog in het vaandel gedragen worden.
Vrijwillige burgers en militairen zorgen voor de vorming van de kadetten. Zij komen meestal uit
de nautische wereld en organiseren tal van activiteiten om de groepsgeest te bevorderen. Zo
geven ze tevens hun rijkdom aan kennis en ervaring door aan de jongeren.
Als maritieme beweging zijn de activiteiten hoofdzakelijk nautisch: zeilen, roeien, duikinitiatie,
varen met motorboot, schiemanswerk, enz. Maar wij organiseren ook landactiviteiten:
droppings, deathrides, klimmen, oriëntatiemarsen, bivaks, enz.
Wij nemen ook regelmatig deel aan internationale activiteiten in samenwerking met
zusterorganisaties uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, enz.

 Heb je zin om je vrije tijd op een
positieve manier in te vullen?
 Hou je van varen?
Of alles dat met het water te maken
heeft?
 Ben je nieuwsgierig en ontdek je
graag nieuwe dingen?
 Wil je je amuseren met een toffe
bende?

Is dit iets voor jou?
Neem dan contact op en kom
langs op één van onze vrijblijvende
activiteitsdagen.

Tot dan!

Wil je meer weten?
Bezoek dan onze website!
www.cadets-de-marine-kadetten.be

