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Hallo jongens en meisjes,
beste ouders

De zomer staat weer voor de deur en dat betekent een lange welverdiende vakantie boordevol leuke 
activiteiten. Onze jeugddienst en het animatorenteam hebben opnieuw hun best gedaan om er voor te 

zorgen dat vervelen zeker niet op het lijstje zal staan.

Kies je voor het ruime aanbod van Grabbelpas, ga je liever spelen en ravotten bij Speelpleinwerking 
Boemerang of ben je 12+ en gaat je voorkeur naar Tienerwerking De Joeng? Er is dus duidelijk voor ieder  

wat wils! Je ontdekt het allemaal in deze prachtige brochure.
Bovendien viert Speelpleinwerking Boemerang haar 15de verjaardag en dat mag uiteraard niet 

onopgemerkt voorbij gaan.  

In naam van het gemeentebestuur dank ik graag administratief medewerker Nadine Van Looy en 
jeugdconsulent Gunther Melis van de jeugddienst voor dit mooie zomerprogramma en het harde 

voorbereidende werk.

Uiteraard ook een grote pluim aan de ganse animatorenploeg voor hun onmisbare inzet.  
Zij zullen jullie ook dit jaar weer volop entertainen.

Info & foto’s: www.jeugdnIjlen.be
COLOFON:
Samenstelling programma:  Jeugddienst Nijlen - Jeugdconsulent Gunther Melis  
 in samenwerking met diverse organisaties en animatoren

Opmaak & realisatie brochure:  Nadine Van Looy & Gunther Melis

Verantwoordelijke uitgever:  Gemeentebestuur Nijlen - Kerkstraat 4 - 2560 NIJLEN

Verder wens ik iedereen een zonnige, 
speelse en goedgevulde vakantie toe! 
 
 
Carrie Verelst 
Schepen voor Jeugd
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Beste meisjes en jongens,     
beste ouders!

De zomer van 2017 is daar! Wij staan opnieuw klaar om voor een 1000-tal kinderen en jongeren een 
spetterende en onvergetelijke zomervakantie aan te bieden boordevol activiteiten. 
 
In deze brochure vinden jullie een overzicht van het volledige aanbod aan activiteiten dat de jeugddienst 
voorziet voor de 4 tot 15 -jarigen tijdens de zomervakantie van 2017. 
 
De jeugdconsulent staat in voor de organisatie, coördinatie en de praktische uitwerking van de  
vakantiewerkingen en kan daarbij rekenen op de medewerking van een superenthousiaste en gemotiveerde 
animatorenploeg, met extra hulp van enkele jobstudenten en de administratieve medewerkster. 
 
Een overzicht van onze werkingen: 
 
               - sPeelPleInweRKIng boeMeRAng (voor 4-13 -jarigen) (pagina 4-6) 
 
               - gRAbbelPAs (voor 4-13 -jarigen) (pagina 8-65) 
 
               - tIeneRweRKIng de joeng i.s.m. Kroenkel vzw (voor 12-15 -jarigen) (pagina 66-74) 
 
Elke vakantiewerking wordt voorgesteld en tevens verneemt u verder in deze brochure meer over de data, 
de manier van inschrijven, het programma en alle praktische afspraken. 

Coördinatie zomerwerkingen: 
 
De vakantiewerkingen worden in goede banen geleid door jeugdconsulent 
Gunther Melis. Hij is uw aanspreekpunt voor inlichtingen, eventuele vragen 
of problemen, opvolging van verzekeringsformulieren,... 
 
U maakt best vooraf een afspraak indien u samen wil zitten met de 
jeugdconsulent om vragen te bespreken.

Jeugddienst Nijlen - Kerkstraat 4 - 2560 Nijlen 
jeugdconsulent Gunther Melis 

03 410 03 76 - jeugddienst@nijlen.be
 

Tijdens de zomermaanden schakelt het nummer rechtstreeks door naar 
de GSM van de jeugdconsulent. Hij is immers vaak ter plaatse op de 

vakantiewerkingen zelf.
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Speelpleinwerking Boemerang!

wanneer is er speelplein boemerang?

Tijdens de zomervakantie van 2017 opent Speelplein Boemerang de deuren vanaf maandag 10 juli 2017 en 
sluit deze weer op vrijdag 11 augustus 2017. Er is geen werking op 21 juli 2017 wegens de Nationale Feestdag. 
 
De zomereditie van 2017 is trouwens ons vijftiende jaar werking. Feest! 
 
OPENINGSUREN: 
 
Van maandag tot en met vrijdag kunnen kinderen komen spelen. 
Je kan ofwel een halve ofwel een hele dag komen: 
 
          - Voormiddag: van 9u tot 12u (inschrijven kan vanaf 8.50u tot 9.20u op het speelplein) 
          - Namiddag: van 13u tot 16u (inschrijven kan vanaf 12.50u tot 13.20u op het speelplein) 
  
Wie een ganse dag (van 9u tot 16u) komt, kan ’s middags blijven eten op het speelplein (en brengt dan zelf 
een lunchpakket en drankje mee). Maar je kan ook even naar huis gaan dus. 
 
Speelplein Boemerang is een vrijetijdsinitiatief (en geen opvanginitiatief) en werkt met een team  
enthousiaste vrijwilligers. We bieden geen voor- of naopvang aan. 
  
opgelet: op vrijdag gaan we steeds op uitstap (met soms andere begin- en einduren), en is er bijgevolg 
geen gewone werking voorzien.

Tijdens de zomervakantie worden er enkele weken 
speelpleinwerking georganiseerd. Op Speelplein Boemerang kiezen 
kinderen zelf wat en hoe ze willen spelen en zich amuseren. Zo is er 
een aanbod van verschillende speelhoeken zoals een crea-atelier, 
een bouwhoek, speeldorpen, tienerkot, chill-out-ruimte, zand- 
en waterspeelplaats, enzovoort. Daarnaast zijn er ook keuze-
activiteiten om het aanbod te verruimen. Elke woensdag is er een 
themadag en op vrijdag trekken we op uitstap. Voor ieder wat wils 
op Speelplein Boemerang!

Al die weken is er veel plezier en ambiance.  
Goed weer of slecht weer, het is altijd even leuk!  
De speelpleinwerking is een gemeentelijk jeugdwerkinitiatief.

Speelplein Boemerang werkte aan een 
duidelijke visietekst. U kunt deze nalezen op 

www.jeugdnijlen.be.



5

wie mag naar speelplein boemerang komen? 

Meisjes en jongens van 4 tot en met 13 jaar (geboortejaren 2004 tot en met 2013) zijn van harte welkom op 
het speelplein om mee te komen spelen en zich te amuseren.
 
Inclusie op speelplein boemerang: iedereen welkom!

Speelplein Boemerang staat open voor alle kinderen, met of zonder beperking. Kinderen met een  
beperking zijn welkom, voor zo ver het haalbaar is binnen de draagkracht van de animatorenploeg en 
tevens wordt aan ouders gevraagd om vooraf een intakegesprek te houden met de jeugdconsulent  
(en eventueel ook een hoofdanimator). 

speelpleinwerking, hoeveel kost dat?

Per kind bedraagt de prijs 2,50 euro per halve dag (een ganse dag kost dus 5 euro). Hiervoor voorzien wij:  
- in de voormiddag: water of (choco)melk en een koek; 
- in de namiddag: frisdrank of water en een stukje fruit. 
Bovendien ben je verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en amuseer je je op het speelplein!
 
Inschrijven? 

Voor de gewone speldagen hoef je niet vooraf in te schrijven... (maar het kan wel). Je schrijft ofwel 
gewoon ter plaatse in op het speelplein ofwel vooraf via onze inschrijfmodule (en dan heb je ook ineens 
vooraf betaald - dan moet je op het speelplein enkel nog aanmelden en daarna kan je direct gaan spelen). 
Vooraf inschrijven dient wel altijd te gebeuren voor onze uitstappen! 
 
Elke deelnemer aan Speelplein Boemerang moet haar/zijn eigen account hebben op onze inschrijfmodule 
(http://nijlen.ticketgang.eu). Door alle nodige informatie in te vullen, beschikt de jeugddienst en de 
animatorenploeg over alle nodige gegevens van uw kind(eren).

waar is speelplein boemerang? 

Je bent van harte welkom op ons speelplein dat zich ook deze zomer weer in Nijlen bevindt. We zijn te gast 
in de lokalen van de Goezo! -school en IBO Dolfijn in de Klokkenlaan: een prachtige afgesloten speellocatie 
met groot grasveld, een groene omgeving, voldoende overdekte speelruimte, voldoende binnenlokalen.
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uitstappen?

Elke week, steeds op vrijdag, wordt er een uitstap gepland. Op deze dagen is er geen gewone werking.  
 
Tijdens de zomer van 2017 gaan de uitstappen richting: 
 
               14/07/2017:           uitstap naar Bosland in Lommel 
 
               20/07/2017:          uitstap naar recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas  
                                                 (= uitzonderlijk een donderdag (vrijdag 21/07 = feestdag)) 
 
               28/07/2017:          uitstap naar dierentuin Blijdorp in Rotterdam 
 
               04/08/2017:         uitstap naar Mega Speelstad in Wechelderzande 
 
               11/08/2017:           uitstap naar de Kabouterberg en geitenboerderij De Polle in Kasterlee (4-6 -jarigen) 
                                                 uitstap naar de Chocoladetempel van Côte d’Or en recreatiedomein Huizingen 
                                                 (7-13 -jarigen) 
  
Wie mee op uitstap wenst te gaan, dient zich vooraf in te schrijven! 
  
Meer info over de uitstappen krijg je bij de jeugddienst of vind je verder in deze zomerbrochure  
(bij Grabbelpas). Je schrijft vooraf in via onze inschrijfmodule want de plaatsen zijn beperkt.  
Inschrijven is mogelijk vanaf 15 mei 2017. 
 
driedaagse...
Het is al vele jaren een traditie... en ook in 2017 trekt Speelplein Boemerang Nijlen & Grabbelpas Nijlen,  
op driedaagse, al voor de vijftiende keer! Een heuse topper voor alle kinderen van 6 tot en met 13 jaar!  
Dit jaar vindt de driedaagse plaats op 14, 15 en 16 augustus 2017 en trekken we richting Kasterlee, domein 
De Hoge Rielen. Meer info bij de jeugdconsulent. Vooraf inschrijven is verplicht.  
(meer info op blz. 60) 
 
Meer info?

Jeugddienst Nijlen – Kerkstraat 4 – 2560 NIJLEN 
Speelpleinverantwoordelijke: jeugdconsulent Gunther Melis 
Tel.: 03 410 03 76 – E-mail: jeugddienst@nijlen.be
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ZONDAG 9 JULI 2017 
doorlopend 

 van 10.30u tot 17.30u

VERJAARDAGSFEEST
15 JAAR

SPEELPLEIN BOEMERANG

CIRCUSARTIESTEN - GO-CARTS - BOUWHOEK  
SPRINGKASTELEN - OPTREDENS 

  THEATER - KINDERDISCO - KINDERKAPSALON  
KNUTSELATELIERS - FEEST

GRATIS INKOM!
GOEZO! NIJLEN, KLOKKENLAAN 25, 2560 NIJLEN

VOORAF INSCHRIJVEN MOGELIJK VOOR BARBECUE

TUSSEN 11.30 UUR EN 17 UUR 

6 EURO PER PERSOON = BROCHETTE, GROENTEN EN BROOD
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grabbelpas Nijlen

grabbelpas: activiteiten in de gemeente nijlen…

In deze brochure kun je het volledige overzicht terugvinden van alle activiteiten die er aangeboden worden. 
De activiteiten zijn opgesplitst in drie leeftijdscategorieën, namelijk de 4-6 -jarigen (geboortejaren 2011, 
2012 en 2013),  7-9 -jarigen (geboortejaren 2008, 2009 en 2010) en de 10-13 -jarigen (geboortejaren 2004, 
2005, 2006 en 2007). Let hier dus goed op! 
 
Afwijkingen op leeftijdscategorieën (bijvoorbeeld: je kind zit in school een jaar lager of hoger) dienen vooraf 
aangevraagd te worden bij de jeugdconsulent en gelden voor de ganse vakantieperiode (doe dit niet op de 
dag van de inschrijvingen zelf). 
 
Per activiteit vermelden we duidelijk voor wie ze bestemd is, waar deze doorgaat, of je iets speciaals moet 
meebrengen, enzovoort. In de kalender vind je de juiste data, uren en de deelnameprijs.

enKele PRAKtIsCHe AfsPRAKen!

◆        Om deel te nemen aan de activiteiten, dien je steeds vooraf in te schrijven (zie werkwijze op de 
           volgende bladzijden). Dit kan NIET telefonisch gebeuren (een inschrijving is pas geldig na betaling).
 
◆         Medische gegevens en aandachtspunten: zorg als ouder dat alle nodige informatie, belangrijk 
           voor onze begeleiding, ingegeven is in de familie-account op http://nijlen.ticketgang.eu, en doe dit  
           vóór 20 juni 2017.

◆        Toelating publicatie foto’s: tijdens activiteiten worden foto’s genomen. Deze worden gebruikt in 
           gemeentelijke publicaties. Door in te schrijven, verklaar je je hiermee akkoord.

wat is de grabbelpas?

Grabbelpas Nijlen is een vrijetijdsinitiatief voor kinderen 
tijdens schoolvakanties. De jeugddienst programmeert 
een divers aanbod aan activiteiten: spelen, tochten, crea-
workshops, sportieve activiteiten, uitstappen, culturele 
activiteiten,...

Deze activiteiten worden steeds in goede banen geleid door 
enthousiaste animatoren en hiervoor kunnen we regelmatig 
ook rekenen op de medewerking van diverse organisaties, 
instanties, verenigingen en privé-personen, waarvoor dank.
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belAngRIjKe Info:  

           ANNULEREN VAN ACTIVITEITEN GRAAG VIA E-MAIL (JEUGDDIENST@NIJLEN.BE)!

◆        Annuleren van activiteiten kan tot 20 juni 2017. Let wel: er wordt steeds een annulatiekost van 2 euro 
           per activiteit aangerekend.

◆        Na 20 juni 2017 en in juli en augustus worden activiteiten, die u annuleert, enkel nog deels 
           terugbetaald mits het voorleggen van een doktersbewijs (ziekte of ongeval). Bij andere annulaties 
           wordt er geen inschrijfgeld terugbetaald (wij moeten immers zelf voor de meeste activiteiten vooraf  
           materialen aankopen; bij uitstappen vooraf reserveren; of bij organisaties betalen voor het inschrijf- 
           aantal dat we in juni doorgaven). Gelieve goed rekening te houden met deze richtlijnen a.u.b.! 
           De annulatiekost van 2 euro per activiteit wordt ook afgehouden in geval van ziekte of ongeval.

           Mogen we trouwens aan iedereen vragen om zo weinig mogelijk activiteiten te annuleren – het  
           bezorgt zowel ons als u een heleboel extra (onnodig) werk. Denk goed na over de inschrijvingen en 
           tracht deze na te komen! Dank je wel!

◆        Voorzie steeds gepaste kledij naargelang het weer en/of de activiteit. 
 
◆        Tijdens deelname aan de activiteiten zijn alle kinderen verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. 
           Elk ongeval/incident moet dadelijk gemeld worden aan de jeugdconsulent (of aan de begeleiders ter  
           plaatse) zodat de nodige papieren voor de verzekering meegegeven kunnen worden. Wij dienen deze 
           formulieren de volgende dag terug te krijgen! 
 
◆        De uren van aanvang en einde van de activiteiten zijn stipt op te volgen! Wij bieden geen voor- of  
           naopvang voor de kinderen aan. Grabbelpas is een vrijetijdsinititief tijdens schoolvakanties. 
 
◆        Neem geen waardevolle spullen (of veel geld) mee tijdens de activiteiten. De jeugddienst is immers 
          niet verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging van persoonlijke spullen.
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inschrijvingen:  
online: http://nijlen.ticketgang.eu

nIeuw: Deze zomer gebeuren de inschrijvingen online via de website http://nijlen.ticketgang.eu. 
Alle inschrijvingen moeten via dit systeem worden ingevoerd. 

Inschrijven voor alle grabbelpasactiviteiten  
kan vanaf maandag 15 mei 2017 vanaf 19 uur! 

de inschrijvingen lopen tot 20 juni 2017 (of zo lang er plaatsen vrij zijn)!

Voor wie geen toegang heeft tot het internet of liever ter plaatse inschrijft, is de jeugdconsulent speciaal 
aanwezig in het gemeentehuis op maandagavond 15 mei 2017 van 19 uur tot 21.00 uur.

Hoe werkt het online inschrijvingssysteem?

◆        Ga naar http://nijlen.ticketgang.eu en log in met je account. 
◆        Nog geen account? Klik op de knop “registreer als gezin”, kies een login en paswoord en vul de 
          contactgegevens van uw account in. belangrijk: vul zeker ook uw rekeningnummer in (deze hebben 
          we immers nodig als we eens een terugbetaling moeten doen!). Kies login-gegevens die u goed kan 
          onthouden maar geen nood, speelt u ze toch kwijt, kunt u ze gewoon terug even opvragen. 
◆        Vink aan dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden en uw gezinsaccount is gemaakt. 
◆        Nu kunt u al uw kinderen registreren, die gekoppeld moeten worden aan uw account. Registreer een 
          kind door te klikken op de knop “nieuw” (rechts op het scherm). Vul alle gegevens in.
 
          belangrijk: aandachtspunten die nuttig om weten zijn voor onze begeleiders, dient u in te geven bij  
          “Aandachtspunten van het kind”. U kunt voor elk kind de gegevens registreren (voor onze vakantie- 
          werkingen gelden de leeftijdsgroepen 4 tot 15 jaar of geboortejaren 2002 tot en met 2013).  

U kunt trouwens ten alle tijde gegevens aanpassen indien nodig (bijvoorbeeld aandachtspunten wijzigen, 
adres dat verandert, nieuwe telefoonnummer,...). U dient dit zelf in uw account aan te passen.

Bij de inschrijvingen via TicketGang dient u ineens te betalen (dit gebeurt online met bankkaart en 
kaartlezer of met creditcard). Hou hier dus rekening mee want de inschrijving lukt enkel als ook de betaling 
ineens in orde gebracht wordt.  
Betaalt u toch liever cash, dan kunt u langskomen op het speciaal inschrijfmoment op 15 mei 2017 tussen 
19 en 21 uur waarbij u in het gemeentehuis terecht kan bij de jeugdconsulent om de inschrijving en betaling 
in orde te brengen.
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iNCLUSiE
gRABBELPAS en speelplein STAAn OPEN VOOR IEDER KIND!

Sinds enkele zomers staan al onze activiteiten open voor kinderen met een beperking. Wel vragen 
we dat ouders vooraf een (intake)gesprek houden met de jeugdconsulent zodat hij kan bekijken of er 
extra begeleiders nodig zijn of speciale afspraken gemaakt dienen te worden met de animatoren. Alle 
mogelijkheden hangen immers ook af van de draagkracht van onze animatorenploeg. Gelieve hier rekening 
mee te houden. 
 
Let wel; we gaan er van uit dat ouders zelf het beste kunnen oordelen welke activiteiten mogelijk zijn voor 
hun kind (en welke niet). Een aantal activiteiten hebben nog steeds bepaalde beperkingen waaraan we zelf 
niets kunnen verhelpen… en daar rekenen we dan op uw begrip. Twijfelt u? Neem dan contact op met de 
jeugdconsulent! 
 
Ook speelplein Boemerang besteedt deze zomervakantie weer verder aandacht aan inclusie. Onze 
animatorenploeg volgde extra vormingen over het omgaan met kinderen met een beperking, het 
aanpassen van spelen, en we voorzien elke dag een inclusie-animator. 
 
Afspraak maken?     Gunther Melis – jeugdconsulent 
                                         Tel.: 03 410 03 76 – E-mail: gunther.melis@nijlen.be

grabbelpaskalenders
Op de volgende bladzijden vindt u een overzicht van de activiteitenkalenders per leeftijdsgroep. U kan deze 
kalenders gebruiken als hulpmiddel bij het selecteren van activiteiten, samen met uw kinderen. 
 
 
Voor alle duidelijkheid: 
 
de roze kalender bevat alle activiteiten voor de 4-6 -jarigen: geboortejaren 2011, 2012 en 2013. 
 
de groene kalender bevat alle activiteiten voor de 7-9 -jarigen: geboortejaren 2008, 2009 en 2010. 
 
de oranje kalender bevat alle activiteiten voor de 10-13 -jarigen: geboortejaren 2004, 2005, 2006 en 2007. 
 
 
Een aantal keren zijn er activiteiten voorzien die voor bepaalde leeftijden geschikt zijn, los van een  
samengestelde leeftijdsgroep. 
 
 
Nuttig om weten: 12-13 -jarigen (geboortejaren 2004 en 2005) kunnen kiezen: ze kunnen zowel aan 
de Grabbelpas en Speelplein Boemerang deelnemen als aan Tienerwerking De Joeng. En er mag zelfs 
gecombineerd worden! 
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dAtuM leeftIjd ACtIVIteIt uuR Info

o wo 05/07 4-13 Speelfestival - start zomer 2017 14.00u - 17.00u p. 22 

o do 06/07 4-6 Hondenyoga met (groot)ouder 14.00u - 16.00u p. 22 

o vr 07/07 4-6 Hondenyoga met (groot)ouder 14.00u - 16.00u p. 22 

o vr 07/07 4-6 Theater: “Ik, jij, wij” 10.30u - 11.30u p. 24

o vr 07/07 6-10 Poppenkast “De Stoefpotloden” (! vanaf 6 jaar) 14.30u - 16.00u p. 25

o zo 09/07 4-13 Verjaardagsfeest 15 jaar Speelplein Boemerang doorlopend p. 7

o ma 10/07 4-6 Op zoektocht voor K3 (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 26

o ma 10/07 4-6 Op zoektocht voor K3 (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 26

o ma 10/07 4-6 Sportkriebels 13.00u - 16.00u p. 26 

o di 11/07 4-6 Problemen in het circus (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 28 

o di 11/07 4-6 Problemen in het circus (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 28

o wo 12/07 4-13 Paniek op Rock Boemerang! 09.00u - 16.00u p. 30 

o wo 12/07 4-6 Magische monsters 13.00u - 16.00u p. 30

o do 13/07 4-6 Het Ketnetspel (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 32

o do 13/07 4-6 Het Ketnetspel (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 32

o do 13/07 4-6 Schitterende sambaballen 09.00u - 12.00u p. 32

o vr 14/07 4-13 Uitstap: Avontuurlijke speeldag - Bosland 08.30u - 16.30u p. 33

o ma 17/07 4-6 Klus en Lui op strijdtocht (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 34

o ma 17/07 4-6 Klus en Lui op strijdtocht (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 34

o ma 17/07 4-6 Schitterende sambaballen 09.00u - 12.00u p. 32

o ma 17/07 6-9 Tennis (! vanaf 6 jaar) 14.00u - 16.00u p. 34

o di 18/07 4-6 Een dierentuin voor de prins (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 35

o di 18/07 4-6 Een dierentuin voor de prins (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 35

o di 18/07 4-6 Ponyrijden 10.00u - 12.00u p. 35

o di 18/07 4-6 Tennis 14.00u - 16.00u p. 34

o di 18/07 6-9 Bezoek aan Kessel-Fort & Avonturentocht 
(! vanaf 6 jaar)

14.00u - 16.30u p. 36

o di 18/07 6-9 Kriebelbeestjestocht (! vanaf 6 jaar) 09.30u - 12.00u p. 36

o wo 19/07 4-13 Leger op stelten 09.00u - 16.00u p. 38

o wo 19/07 4-6 Magische monsters 09.00u - 12.00u p. 30

o wo 19/07 4-6 Ponyrijden 14.00u - 16.00u p. 35

o wo 19/07 6-9 Tennis (! vanaf 6 jaar) 14.00u - 16.00u p. 34

o do 20/07 4-13 Uitstap: Recreatiedomein De Ster 08.30u - 17.00u p. 39

o ma 24/07 4-6 De verloren koffers van Kaatje & Kamiel  
(voormiddag)

09.00u - 12.00u p. 39

o ma 24/07 4-6 De verloren koffers van Kaatje & Kamiel (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 39

o ma 24/07 4-6 Magische monsters 09.00u - 12.00u p. 30

KAlendeR gRAbbelPAs : 4-6 -jARIgen (geboortejaren 2011 + 2012 + 2013)
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o di 25/07 4-6 De vogelverschrikker van Nijlen (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 40

o di 25/07 4-6 De vogelverschrikker van Nijlen (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 40

o di 25/07 4-6 Koken en smullen (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 41

o di 25/07 4-6 Koken en smullen (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 41

o di 25/07 4-6 Op bezoek in de nieuwe bib 13.00u - 16.00u p. 39

o wo 26/07 4-13 Peter Pan en het einde der tijden 09.00u - 16.00u p. 43

o do 27/07 4-6 Het mysterie van Rox (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 43

o do 27/07 4-6 Het mysterie van Rox (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 43

o do 27/07 4-6 Koken en smullen (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 41

o do 27/07 4-6 Koken en smullen (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 41

o do 27/07 6-9 Kriebelbeestjestocht (! vanaf 6 jaar) 09.30u - 12.00u p. 36

o vr 28/07 4-13 Uitstap: Dierentuin Blijdorp 08.30u - 17.00u p. 45

o ma 31/07 4-6 Creatief met textiel 13.00u - 16.00u p. 45

o ma 31/07 4-6 Dansen met kleuters 10.00u - 12.00u p. 45

o ma 31/07 4-6 Mickey Mouse is jarig (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 46

o ma 31/07 4-6 Mickey Mouse is jarig (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 46

o di 01/08 4-6 Music Maestro! 13.00u - 16.00u p. 48

o di 01/08 4-6 Paw Patrol - Red de dag (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 48

o di 01/08 4-6 Paw Patrol - Red de dag (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 48

o di 01/08 4-6 Schitterende sambaballen 09.00u - 12.00u p. 32

o wo 02/08 4-13 Monsters & Co 09.00u - 16.00u p. 50

o wo 02/08 4-6 Boetseren met klei (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 50

o wo 02/08 4-6 Boetseren met klei (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 50

o do 03/08 4-6 Creatief met textiel (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 45

o do 03/08 4-6 Creatief met textiel (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 45

o do 03/08 4-6 Wij zijn de Ninja’s! (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 52

o do 03/08 4-6 Wij zijn de Ninja’s! (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 52

o vr 04/08 4-13 Uitstap: Mega Speelstad 08.30u - 16.00u p. 53

o ma 07/08 4-6 Dierenzoektocht (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 53

o ma 07/08 4-6 Dierenzoektocht (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 53

o di 08/08 4-6 De op hol geslagen tijdmachine (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 54

o di 08/08 4-6 De op hol geslagen tijdmachine (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 54

o wo 09/08 4-13 De kerstman op hotel 09.00u - 16.00u p. 56

o wo 09/08 4-6 Kleuterdans 13.00u - 15.00u p. 56

o wo 09/08 4-6 Kleutergym 10.00u - 11.30u p. 56

o do 10/08 4-6 Boetseren met klei 13.00u - 16.00u p. 50

o do 10/08 4-6 Op berenjacht (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 58

o do 10/08 4-6 Op berenjacht (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 58

o do 10/08 6-9 Bezoek aan Kessel-Fort & Avonturentocht 
(! vanaf 6 jaar)

14.00u - 16.30u p. 36
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o do 10/08 6-9 Gymnastiek...Fantastiek! (! vanaf 6 jaar) 10.00u - 12.00u p. 58

o vr 11/08 4-6 Uitstap: Kabouterberg + geitenboerderij 09.00u - 16.00u p. 60

o ma 14/08 6-13 Driedaagse 2017 (t/m woensdag 16/08)  
(! vanaf 6 jaar)

vertrek om 08.30u 
(info via brief)

p. 60

o wo 16/08 4-6 Volleybal 09.30u - 11.30u p. 61

o wo 16/08 6-9 Kriebelbeestjestocht (! vanaf 6 jaar) 09.30u - 12.00u p. 36

o do 17/08 4-6 Schattenjacht met piraat Nilus (voormiddag) 10.00u - 12.00u p. 62

o do 17/08 4-6 Schattenjacht met piraat Nilus (namiddag) 13.30u - 15.30u p. 62

o ma 21/08 4-6 Filmbrunch “Huisdiergeheimen” 11.30u - 13.30u p. 62 

o ma 21/08 6-8 Ontdek Academie Nijlen (! vanaf 6 jaar) 13.00u - 15.00u p. 63

o di 22/08 4-6 Avontuur in sprookjesbos 14.00u - 16.30u p. 63

o di 22/08 6-9 Kriebelbeestjestocht (! vanaf 6 jaar) 09.30u - 12.00u p. 36

o wo 23/08 6-13 Slotuitstap: Pretpark Bellewaerde (! vanaf 6 jaar) 08.00u - 18.30u p. 65
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KAlendeR gRAbbelPAs : 7-9 -jARIgen (geboortejaren 2008 + 2009 + 2010)

dAtuM leeftIjd ACtIVIteIt uuR Info

o ma 03/07 8-15 Vijfdaags danskamp (t/m vr 07/07) (! vanaf 8 jaar) 08.30u - 16.00u p. 22

o wo 05/07 4-13 Speelfestival - start zomer 2017 14.00u - 17.00u p. 22

o do 06/07 7-9 Aan de slag met foamclay 10.00u - 12.00u p. 23

o do 06/07 7-9 Bezoekje aan de brandweer (voormiddag) 09.30u - 12.00u p. 23

o do 06/07 7-9 Bezoekje aan de brandweer (namiddag) 13.30u - 16.00u p. 23

o do 06/07 7-9 Kampen bouwen (voormiddag) 09.30u - 12.00u p. 23

o do 06/07 7-9 Kampen bouwen (namiddag) 13.00u - 15.30u p. 23

o do 06/07 7-9 Workshop: Striptekenen 13.30u - 16.30u p. 24

o vr 07/07 6-10 Poppenkast “De Stoefpotloden” 14.30u - 16.00u p. 25

o vr 07/07 7-9 Aan de slag met foamclay 10.00u - 12.00u p. 23

o vr 07/07 7-9 Knallen met ballen 09.30u - 12.00u p. 25

o zo 09/07 4-13 Verjaardagsfeest 15 jaar Speelplein Boemerang doorlopend p. 7

o ma 10/07 7-9 Aan de slag met speksteen 13.00u - 16.00u p. 26

o ma 10/07 7-9 Hippe schudbol en stoere safaripen 13.00u - 16.00u p. 27

o ma 10/07 7-9 Karate 09.30u - 11.30u p. 27

o ma 10/07 7-9 Op tocht naar Afrika (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 27

o ma 10/07 7-9 Op tocht naar Afrika (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 27

o di 11/07 7-9 Battle van het jeugdwerk (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 29

o di 11/07 7-9 Battle van het jeugdwerk (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 29

o di 11/07 7-9 Is er wifi in Nijlen-City? (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 29

o di 11/07 7-9 Is er wifi in Nijlen-City? (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 29

o wo 12/07 4-13 Paniek op Rock Boemerang! 09.00u - 16.00u p. 30

o wo 12/07 7-9 Dromenvanger maken 09.00u - 12.00u p. 28

o wo 12/07 7-9 Yoga en magische stenen 14.00u - 16.00u p. 31

o wo 12/07 8-13 Theaterkamp (t/m vr 14/07) (! vanaf 8 jaar) 08.30u - 16.30u p. 30

o do 13/07 7-9 De strijd om de vlag (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 32

o do 13/07 7-9 De strijd om de vlag (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 32

o do 13/07 7-9 Hippe schudbol en stoere safaripen 13.00u - 16.00u p. 27

o do 13/07 7-9 Karate 09.30u - 11.30u p. 27

o do 13/07 7-9 Mini-chefs in de keuken (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 33

o do 13/07 7-9 Mini-chefs in de keuken (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 33

o vr 14/07 4-13 Uitstap: Avontuurlijke speeldag - Bosland 08.30u - 16.30u p. 33

o ma 17/07 6-9 Tennis 14.00u - 16.00u p. 34

o ma 17/07 7-9 Baseball of zo (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 34

o ma 17/07 7-9 Baseball of zo (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 34

o ma 17/07 7-9 Magische monsters 13.00u - 16.00u p. 30

o ma 17/07 7-9 Ponyrijden 10.00u - 12.00u p. 35
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o di 18/07 6-9 Bezoek aan Kessel-Fort & Avonturentocht 14.00u - 16.30u p. 36

o di 18/07 6-9 Kriebelbeestjestocht 09.30u - 12.00u p. 36

o di 18/07 7-9 Magietocht met Assepoester (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 36

o di 18/07 7-9 Magietocht met Assepoester (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 36

o di 18/07 7-9 Ponyrijden 14.00u - 16.00u p. 35

o di 18/07 7-9 Mini-chefs in de keuken (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 33

o di 18/07 7-9 Mini-chefs in de keuken (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 33

o wo 19/07 4-13 Leger op stelten 09.00u - 16.00u p. 38

o wo 19/07 6-9 Tennis 14.00u - 16.00u p. 34

o wo 19/07 7-9 Hippe schudbol en stoere safaripen 13.00u - 16.00u p. 27

o wo 19/07 7-9 Sport en spel in ‘t Hofke 13.30u - 16.30u p. 38

o do 20/07 4-13 Uitstap: Recreatiedomein De Ster 08.30u - 17.00u p. 39

o ma 24/07 7-8 Op bezoek in de nieuwe bib (! 7-8 jaar) 09.00u - 12.00u p. 39

o ma 24/07 7-9 Ghostrockers op pad (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 40

o ma 24/07 7-9 Ghostrockers op pad (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 40

o ma 24/07 9-10 Op bezoek in de nieuwe bib (! vanaf 9 jaar) 13.00u - 16.00u p. 39

o di 25/07 7-9 Hongerige haaien 09.00u - 12.00u p. 41

o di 25/07 7-9 Magische monsters 13.00u - 16.00u p. 30

o di 25/07 7-9 Mens erger je niet (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 41

o di 25/07 7-9 Mens erger je niet (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 41

o di 25/07 7-9 Pleinspelen en fun in de bouwhoek 13.00u - 16.00u p. 42

o wo 26/07 4-13 Peter Pan en het einde der tijden 09.00u - 16.00u p. 43

o wo 26/07 7-13 Kinderbingo 13.00u - 16.00u p. 43

o do 27/07 6-9 Kriebelbeestjestocht 09.30u - 12.00u p. 36

o do 27/07 7-9 Strijd der natuur (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 44

o do 27/07 7-9 Strijd der natuur (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 44

o vr 28/07 4-13 Uitstap: Dierentuin Blijdorp 08.30u - 17.00u p. 45

o ma 31/07 7-9 Buikdansen 15.00u - 17.00u p. 46

o ma 31/07 7-9 Help Bliksem McQueen (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 46

o ma 31/07 7-9 Help Bliksem McQueen (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 46

o ma 31/07 7-9 Hip Hop - Kriebels 13.00u - 15.00u p. 47

o ma 31/07 7-9 Stekelige spijkerkunst 09.00u - 12.00u p. 47

o di 01/08 7-9 Hongerige haaien 13.00u - 16.00u p. 41

o di 01/08 7-9 Op de catwalk 13.00u - 16.00u p. 48

o di 01/08 7-9 Pokémon-game (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 49

o di 01/08 7-9 Pokémon-game (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 49

o di 01/08 7-9 Snottie snotter doos 09.30u - 11.30u p. 49 

o wo 02/08 4-13 Monsters & Co 09.00u - 16.00u p. 50

o wo 02/08 7-9 Maak je eigen werpspel 13.30u - 15.30u p. 51

o wo 02/08 7-9 Muzikaal diertje 09.30u - 11.30u p. 51
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o wo 02/08 7-9 Aan de slag met foamclay 10.00u - 12.00u p. 23

o wo 02/08 7-13 Zwembad-pretbad 09.30u - 12.00u p. 51

o do 03/08 7-9 Aan de slag met foamclay 10.00u - 12.00u p. 23

o do 03/08 7-9 Big hero six (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 52

o do 03/08 7-9 Big hero six (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 52

o do 03/08 7-9 Ontwerp je eigen buttons (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 52

o do 03/08 7-9 Ontwerp je eigen buttons (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 52

o vr 04/08 4-13 Uitstap: Mega Speelstad 08.30u - 16.00u p. 53

o ma 07/08 7-9 Aan de slag met speksteen 13.00u - 16.00u p. 26

o ma 07/08 7-9 Bezoekje aan de brandweer 09.30u - 12.00u p. 23

o ma 07/08 7-9 Spaceball (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 54

o ma 07/08 7-9 Spaceball (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 54

o ma 07/08 7-9 Stekelige spijkerkunst 13.00u - 16.00u p. 47

o di 08/08 7-9 Hartelijk welkom 09.30u - 11.30u p. 55

o di 08/08 7-9 Mini-chefs in de keuken 13.00u - 16.00u p. 33

o di 08/08 7-9 Ontwerp je eigen buttons 13.00u - 16.00u p. 52

o di 08/08 7-9 Op schattentocht (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 55

o di 08/08 7-9 Op schattentocht (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 55

o di 08/08 7-9 Stekelige spijkerkunst (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 47

o di 08/08 7-9 Stekelige spijkerkunst (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 47

o wo 09/08 4-13 De kerstman op hotel 09.00u - 16.00u p. 56

o wo 09/08 7-9 Sleutelhangers maken (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 57

o wo 09/08 7-9 Sleutelhangers maken (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 57

o wo 09/08 7-9 Vlaamse kermis 13.00u - 16.00u p. 57

o wo 09/08 7-9 Zelf een wenskaart maken 09.30u - 11.30u p. 57

o do 10/08 6-9 Bezoek aan Kessel-Fort & Avonturentocht 14.00u - 16.30u p. 36

o do 10/08 6-9 Gymnastiek...Fantastiek! 10.00u - 12.00u p. 58

o do 10/08 7-9 Disney...1-2-3 (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 59

o do 10/08 7-9 Disney...1-2-3 (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 59

o do 10/08 7-9 Mini-chefs in de keuken (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 33

o do 10/08 7-9 Mini-chefs in de keuken (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 33

o do 10/08 9-13 Acrogym (! vanaf 9 jaar) 13.00u - 15.00u p. 59

o vr 11/08 7-13 Uitstap: Chocoladetempel en recreatiedomein  
Huizingen

08.00u - 17.30u p. 60

o ma 14/08 6-13 Driedaagse 2017 (t/m woensdag 16/08) zie infobrief p. 60

o wo 16/08 6-9 Kriebelbeestjestocht 09.30u - 12.00u p. 36

o wo 16/08 7-9 Aan de slag met foamclay 10.00u - 12.00u p. 23

o wo 16/08 7-9 Maak je eigen werpspel 09.30u - 11.30u p. 51

o wo 16/08 7-9 Muzikaal diertje 13.30u - 15.30u p. 51

o do 17/08 7-9 Volleybal (voormiddag) 09.30u - 11.30u p. 61
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o do 17/08 7-9 Volleybal (namiddag) 13.30u - 15.30u p. 61

o do 17/08 9-13 Workshop filterfabriek (voormiddag) (! vanaf 9 jaar) 09.30u - 12.30u p. 62

o do 17/08 9-13 Workshop filterfabriek (namiddag) (! vanaf 9 jaar) 13.30u - 16.30u p. 62

o ma 21/08 6-8 Ontdek Academie Nijlen 13.00u - 15.00u p. 63

o ma 21/08 7-9 Kleien 14.00u - 16.00u p. 64

o ma 21/08 7-13 Filmontbijt “Meester Kikker” 09.00u - 11.00u p. 63

o ma 21/08 8-13 Ontdek Academie Nijlen (! vanaf 8 jaar) 10.00u - 12.00u p. 63

o di 22/08 6-9 Kriebelbeestjestocht 09.30u - 12.00u p. 36

o di 22/08 7-9 Plezier in sprookjesland 09.30u - 12.00u p. 64

o di 22/08 7-9 Snottie snotter doos 09.30u - 11.30u p. 49

o di 22/08 7-9 Yoga en krachtdieren 14.00u - 16.00u p. 64

o di 22/08 7-9 Kleien 14.00u - 16.00u p. 64

o wo 23/08 6-13 Slotuitstap: Pretpark Bellewaerde 08.00u - 18.30u p. 65
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KAlendeR gRAbbelPAs : 10-13 -jARIgen (geboortejaren 2004 + 2005 + 2006 + 2007)

dAtuM leeftIjd ACtIVIteIt uuR Info

o ma 03/07 8-15 Vijfdaags danskamp (t/m vr 07/07) 08.30u - 16.00u p. 22

o wo 05/07 4-13 Speelfestival - start zomer 2017 14.00u - 17.00u p. 22

o do 06/07 10-13 Sporten in het Beekpark 13.30u - 16.00u p. 24

o do 06/07 10-13 Workshop: Striptekenen 09.30u - 12.30u p. 24

o vr 07/07 6-10 Poppenkast “De Stoefpotloden” (! tot 10 jaar) 14.30u - 16.00u p. 25

o vr 07/07 10-13 Bowling 13.45u - 16.00u p. 25

o zo 09/07 4-13 Verjaardagsfeest 15 jaar Speelplein Boemerang doorlopend p. 7

o ma 10/07 10-13 Dromenvanger maken 09.00u - 12.00u p. 28

o ma 10/07 10-13 Speurtocht met Indiana Jones 13.00u - 16.00u p. 28

o di 11/07 10-13 Escape het tienerkot 13.00u - 16.00u p. 29

o wo 12/07 4-13 Paniek op Rock Boemerang! 09.00u - 16.00u p. 30

o wo 12/07 8-13 Theaterkamp (t/m vr 14/07) 08.30u - 16.30u p. 30

o wo 12/07 10-13 Creatief met chocolade 10.00u - 12.00u p. 31

o wo 12/07 10-13 Squashen 13.45u - 15.15u p. 31

o do 13/07 10-13 Aan de slag met speksteen 13.00u - 16.00u p. 26

o do 13/07 10-13 Levensweg 13.00u - 16.00u p. 33

o vr 14/07 4-13 Uitstap: Avontuurlijke speeldag - Bosland 08.30u - 16.30u p. 33

o ma 17/07 10-13 Escape-game - Boemerang XXL 13.00u - 16.00u p. 35

o ma 17/07 10-13 Ponyrijden 14.00u - 16.00u p. 35

o di 18/07 10-13 Aan de slag met gips 09.00u - 16.00u p. 37

o di 18/07 10-13 Creatief met chocolade 10.00u - 12.00u p. 31

o di 18/07 10-13 Initiatie skaten 14.00u - 16.30u p. 37

o di 18/07 10-13 Moord in Wakkerdam 13.00u - 16.00u p. 37

o wo 19/07 4-13 Leger op stelten 09.00u - 16.00u p. 38

o wo 19/07 10-13 Vriendschapsbandjes maken 13.00u - 16.00u p. 38

o do 20/07 4-13 Uitstap: Recreatiedomein De Ster 08.30u - 17.00u p. 39

o ma 24/07 9-10 Op bezoek in de nieuwe bib (! tot 10 jaar) 13.00u - 16.00u p. 39

o ma 24/07 10-13 Verborgen Schilderstalent?! 13.00u - 16.00u p. 40

o di 25/07 10-13 Beachvolleybal 14.00u - 16.00u p. 42

o di 25/07 10-13 Vermist! 13.00u - 16.00u p. 42

o wo 26/07 4-13 Peter Pan en het einde der tijden 09.00u - 16.00u p. 43

o wo 26/07 7-13 Kinderbingo 13.00u - 16.00u p. 43

o do 27/07 10-13 Aan de slag met foamclay 10.00u - 12.00u p. 23

o do 27/07 10-13 Fotografie (voormiddag) 09.30u - 12.00u p. 44

o do 27/07 10-13 Fotografie (namiddag) 13.30u - 16.00u p. 44

o do 27/07 10-13 Omgekeerd sporten 13.00 - 16.00u p. 44

o vr 28/07 4-13 Uitstap: Dierentuin Blijdorp 08.30u - 17.00u p. 45
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o ma 31/07 10-13 De ultieme quiz 13.00u - 16.00u p. 47

o di 01/08 10-13 Creatief met chocolade 10.00u - 12.00u p. 31

o di 01/08 10-13 Mijn restaurant 13.00u - 16.00u p. 49

o di 01/08 10-13 Fotografie (voormiddag) 09.30u - 12.00u p. 44

o di 01/08 10-13 Fotografie (namiddag) 13.30u - 16.00u p. 44

o di 01/08 10-13 Festival Brazil 13.00u - 16.00u p. 50

o di 01/08 10-13 Snottie snotter doos 13.30u - 15.30u p. 49

o wo 02/08 4-13 Monsters & Co 09.00u - 16.00u p. 50

o wo 02/08 7-13 Zwembad-pretbad 09.30u - 12.00u p. 51

o do 03/08 10-13 Mijn restaurant (voormiddag) 09.00u - 12.00u p. 49

o do 03/08 10-13 Mijn restaurant (namiddag) 13.00u - 16.00u p. 49

o do 03/08 10-13 Casino Royale 13.00u - 16.00u p. 53

o vr 04/08 4-13 Uitstap: Mega Speelstad 08.30u - 16.00u p. 53

o ma 07/08 10-13 Geef acht! 13.00u - 16.00u p. 54

o ma 07/08 10-13 Bezoekje aan de brandweer 13.30u - 16.00u p. 23

o di 08/08 10-13 Levende zeeslag 13.00u - 16.00u p. 55

o di 08/08 10-13 Hartelijk welkom 13.30 - 15.30u p. 55

o di 08/08 10-13 Kriebelbeestjestocht 09.30u - 12.00u p. 36

o wo 09/08 4-13 De kerstman op hotel 09.00u - 16.00u p. 56

o wo 09/08 10-13 Fotozoektocht 14.00u - 16.30u p. 58

o wo 09/08 10-13 Zelf een wenskaart maken 13.30u - 15.30u p. 57

o do 10/08 9-13 Acrogym 13.00u - 15.00u p. 59

o do 10/08 10-13 Sherlock Holmes lost het op 13.00u - 16.00u p. 59

o do 10/08 10-13 Stekelige spijkerkunst 09.00u - 12.00u p. 47

o vr 11/08 7-13 Uitstap: Chocoladetempel en recreatiedomein  
Huizingen

08.00u - 17.30u p. 60

o ma 14/08 6-13 Driedaagse 2017 (t/m woensdag 16/08) zie infobrief p. 60

o wo 16/08 10-13 Boogschieten 14.00u - 16.30u p. 61

o wo 16/08 10-13 Kanovaren (voormiddag) 09.30u - 12.00u p. 61

o wo 16/08 10-13 Kanovaren (namiddag) 13.00u - 15.30u p. 61

do 17/08 9-13 Workshop Filterfabriek (voormiddag) 09.30u - 12.30u p. 62

do 17/08 9-13 Workshop Filterfabriek (namiddag) 13.30u - 16.30u p. 62

o do 17/08 10-13 Aan de slag met foamclay 10.00u - 12.00u p. 23

o do 17/08 10-13 Boogschieten 14.00u - 16.30u p. 61

o vr 18/08 10-13 Karate 09.30u - 11.30u p. 27

o ma 21/08 10-13 Yoga en magische stenen 14.00u - 16.00u p. 31

o ma 21/08 7-13 Filmontbijt “Meester Kikker” 09.00u - 11.00u p. 63

o ma 21/08 8-13 Ontdek Academie Nijlen 10.00u - 12.00u p. 63

o di 22/08 10-13 Snottie snotter doos 13.30u - 15.30u p. 49

o di 22/08 10-13 Vilten 10.00u - 12.00u p. 65

o wo 23/08 6-13 Slotuitstap: Pretpark Bellewaerde 08.00u - 18.30u p. 65
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NUTTIG OM TE WETEN! 
 
Beste ouders 

Komende zomervakantie gaan er, net zoals voorgaande jaren, heel wat activiteiten door op Speelplein 
Boemerang. 
 
Onze animatorenploeg werkt immers heel wat activiteiten uit voor Speelplein Boemerang en een  
aantal van deze activiteiten zijn mee opgenomen in het grabbelpasaanbod (o.a. grote spelen, bosspelen, 
tochten, ...). 
 
Daarnaast voorzien we ook een aantal creaworkshops, waarbij kinderen starten met een vast aanbod 
(zoals vermeld in de brochure) en daarna kiezen ze of ze nog enkele andere crea-activiteiten op het 
speelplein mee doen of mee gaan spelen in de speelhoeken op het speelplein. 
 
We hebben, om het voor u duidelijker te maken, al deze activiteiten in deze brochure aangeduid met het 
logo van Speelplein Boemerang: 

Wat wil dit nu zeggen? 
 
Als de activiteit aangeduid is met het speelpleinlogo: 
 
◆        dan schuift u ‘s morgens of ‘s middags, samen met uw kind, mee aan in de rij ‘vooraf ingeschreven’ 
op speelplein Boemerang en meldt u uw kind aan (er is één lijst waarop alle deelnemers staan, los van de 
gekozen activiteit); 
 
◆        dan kan uw kind mee gaan spelen op Speelplein Boemerang en kunt u vertrekken - tegen 9.20 uur 
(voormiddag) of 13.20 uur (namiddag) worden alle kinderen bijeen geroepen en worden de activiteiten 
overlopen en gaan de kinderen mee met de juiste animator; 
 
◆        dan is het belangrijk dat uw kind weet waaraan zij/hij gaat mee doen - we gaan immers niet elke 
namenlijst opnieuw afroepen (daar verliezen we enkel kostbare ‘speel’-tijd mee); 
 
◆        dan mag uw kind op het speelplein zelf beslissen om toch nog voor een andere activiteit te kiezen of 
om mee te gaan spelen in de speelhoeken (we vinden het belangrijk dat elk kind doet wat zij/hij graag doet 
en soms gebeurt het wel eens dat kinderen op het speelplein, ondanks ingeschreven voor een specifieke 
activiteit, liever iets anders gaan doen - dat willen we dan respecteren); 
 
◆        dan zal uw kind, wanneer de activiteit gedaan is (dit is meestal iets vroeger dan het einduur), nog even 
mee spelen op Speelplein Boemerang (in de speelhoeken of met materiaal uit onze ‘winkel’ - uw kind kiest 
dit zelf). 
 
We vinden het belangrijk om dit vooraf goed te communiceren zodat iedereen weet welke werkwijze 
we hanteren en hierover geen misverstanden kunnen ontstaan. Hebt u vragen, spreek dan gerust de 
jeugdconsulent aan. 
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vijfdaags danskamp

voor 8 tot 15 jarigen
Gemeenschapscentrum ‘t Dorp 
Berlaarsesteenweg 2 - 2560 Kessel
€ 40,00 
Elke dag een lunchpakket, enkele drankjes, 
een koekje of stuk fruit en draag sportieve 
kledij.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 45 deelnemers!

Drie dansanimatoren nemen vijf dagen de tijd om samen met jullie 
allerlei dansen aan te leren, een show ineen te steken die we op 
vrijdag 7 juli 2017 brengen.  
 
Een danskamp dat je niet snel zal vergeten!

speelfestival - start zomer 2017
De zomer kan beginnen! En wij starten met een heus speelfestival 
in ‘t Hofke: amusement op de speeltuin en springkastelen, rond 
crossen met go-carts, knutselen, spelen met lego, auto’s of poppen, 
luisteren naar een mooi verhaal in een indianentipi, op de foto met 
een indiaan of cowboy, ... het wordt een kei fijne speelnamiddag! 
Iedereen kan hier gratis naar toe komen maar je kan ook vooraf 
inschrijven! Dan betaal je 5 euro en krijg je ter plaatse bonnetjes 
voor een drankje, een ijsje en een heerlijke pannenkoek.

hondenyoga met (groot)ouder

voor 4 tot 6 jarigen

Kindercoach Gitte Vervloet,  
Bevel-Dorp 137 - 2560 BEVEL 
€ 21,40 (= voor kind en (groot)ouder) 
Een (yoga)matje (als je dat hebt), een 
kussen, een stuk fruit of groentjes, 
eventueel enkele hondensnoepjes en breng 
je (o)pa en (o)ma mee (de sessie is voorzien 
voor kind en (groot)ouder).

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 5 deelnemers!

Hondenyoga voor (groot)ouder en kind: een mix van spel, plezier, contact, 
verbinding, vertrouwen, rust, ontspanning, samen bewegen, … maar ook 
tussen honden zijn, honden aaien, buiten in de tuin zijn, …  
Exclusieve qualitytime vandaag!

Park Tibourschrans (‘t Hofke) 
Tibourstraat 10 - 2560 Nijlen 
€ 5,00 
/

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

voor 4 tot 13 jarigen
Max. 200 deelnemers!
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aan de slag met foamclay

voor 7 tot 9 jarigen 
voor 10 tot 13 jarigen 

Happy Me 
J.E. Claeslaan 23/001 - 2560 Nijlen
€ 10,95 
Een flesje water

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 12 deelnemers!

Eerst kies je wat je liefst wil maken: een diertje, een magneetfiguur 
of een leuke sleutelhanger (de 10-13 jarigen gaan aan de slag 
met een bloemendoos) en daarna kan je dit beginnen decoreren, 
versieren, afwerken tot een mooi resultaat!  
 
Een fijne workshop bij Happy Me.

bezoekje aan de brandweer

voor 7 tot 9 jarigen 
voor 10 tot 13 jarigen

Amfitheater aan ‘t Gesticht 
(achter het gemeentehuis van Nijlen) 
€ 1,50 
Reservekledij (ook onderkledij), 
reserveschoenen en een badhanddoek.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 15 deelnemers!

We brengen de Nijlense brandweer een bezoekje… ze 
leren ons blussen, we nemen een kijkje in de kazerne en de 
brandweerwagens, horen de sirene loeien en mogen zelf de 
brandweerspuit hanteren.  
Tussendoor krijgen we nog een drankje in de cafetaria.  
Niet te missen.

kampen bouwen

voor 7 tot 9 jarigen
Parking Kruiskensberg 
Kruiskensbaan - 2560 BEVEL 
€ 3,00 
Een drankje en versnapering (koek of fruit).

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 20 deelnemers!

Joepie! We trekken het bos in en gaan kampen bouwen, met 
takken, tegen bomen, met enkele doeken of goed gecamoufleerd.  
 
Niets plezanter dan buiten spelen in de natuur, Goe Gespeeld 
zeggen we dan!
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sporten in het beekpark

voor 10 tot 13 jarigen
Buiten aan fietsrekken sportcentrum Nijlen 
Gemeentestraat 36 a - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
Een flesje water, stuk fruit en draag 
sportieve kledij.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 20 deelnemers!

Een sportieve namiddag is altijd de moeite. We trekken naar 
het Beekpark en gaan voetballen, spelen petanque of Viking 
Kubb, doen een spelletje honkbal, spelen enkele pleinspelen… 
kortom voor ieders wat wils!  
Trek je sport-outfit al maar aan!

theater: “ik, jij, wij”

voor 4 tot 6 jarigenParochiezaal O.-L.-V.-Nijlen 
Zandlaan 42 a - 2560 Nijlen 
€ 6,50 
/

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 60 deelnemers!

In de Rode Straat wonen heel wat bewoners, het gaat er vaak leuk 
aan toe en ze beleven gekke dingen samen. Kom mee genieten 
van deze heerlijke poppentheatervoorstelling van theater Propop. 
(Groot)ouders die graag mee komen kijken, betalen aan de 
inkom ter plaatse. Er is voor iedereen een drankje voorzien na de 
voorstelling.

workshop: striptekenen

voor 7 tot 9 jarigen 
voor 10 tot 13 jarigen

Gemeenschapscentrum ‘t Dorp 
Berlaarsesteenweg 2 - 2560 Kessel 
€ 6,50 
Een pennenzak met potlood, lat, gom en 
slijper.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 15 deelnemers!

Je hebt er vast al uren in zitten lezen. Maar heb je er ooit bij stil 
gestaan hoe je een strip maakt? Een leuke verhaallijn, de juiste 
keuze van stripfiguren en tekstballonnen laten jouw tekeningen 
samenvloeien tot een ministrip.
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knallen met ballen

voor 7 tot 9 jarigen
Buiten aan fietsrekken sportcentrum Nijlen
Gemeentestraat 36 a - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
Een flesje water, stuk fruit en draag 
sportieve kledij.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 30 deelnemers!

Sportief namiddagje in het Beekpark op de planning vandaag: 
voetballen, basketballen, petanque voor de liefhebbers, … allerlei 
sporten dus en het enige materiaal dat we voorzien zijn ballen in 
allerlei afmetingen en kleuren!

poppenkast “de stoefpotloden”

voor 6 tot 10 jarigen
Parochiezaal O.-L.-V.-Nijlen 
Zandlaan 42 a - 2560 Nijlen 
€ 6,50 
/

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 80 deelnemers!

Pinneke woont met zijn ouders in een villa. Otje is zijn buurmeisje. 
Zij woont met haar papa in een krot. Pinneke en Otje zijn 
vriendjes. Kom mee kijken naar deze mooie voorstelling van 
theater Propop, het belooft een animatieve voorstelling te worden 
in een ‘echte’ poppenkast. Na de voorstelling krijg je nog een 
drankje aangeboden.

bowling

voor 10 tot 13 jarigen
Bowling Het Fort 
Grote Puttingbaan 2 a - 2560 Kessel 
€ 8,95 
Zorg dat je sokken draagt of mee brengt voor 
in de bowlingschoenen.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 40 deelnemers!

Beetje mikken, een aanloopje… en strike!  
 
We hebben vandaag twee uurtjes alle bowlingbanen voor ons en 
sluiten zo de eerste week van de vakantie al geweldig af. 



26

op zoektocht voor K3

voor 4 tot 6 jarigen

Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 15 deelnemers!

De Nijlense K3 komt woensdag naar Speelplein Boemerang voor 
een optreden maar grote ramp, want hun microfoons zijn blijkbaar 
gestolen. We roepen jullie hulp in om mee op zoek te gaan zodat het 
optreden zeker kan doorgaan! Misschien krijgen we vandaag al wel 
een generale repetitie te zien?

sportkriebels

voor 4 tot 6 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 30 deelnemers!

Spelletjes spelen, dansen of even voetballen, estafette, ball 
bouncen? Vandaag staat het allemaal op het programma want als 
het kriebelt, moet je sporten!

aan de slag met speksteen

voor 7 tot 9 jarigen 
voor 10 tot 13 jarigen

Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 6,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 15 deelnemers!

Je krijgt een ruwe speksteen en daarmee mag je aan de slag 
gaan. Speksteen is een zachte natuursteen die met verschillende 
gereedschappen bewerkt kan worden. Na het bewerken, 
behandelen we de steen met speciale olie en je krijgt een mooi 
resultaat.
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hippe schudbol en stoere safaripen

voor 7 tot 9 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 6,00 
Een kartonnen doosje om je werkjes in  
op te bergen.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 20 deelnemers!

Creatieve grabbelpassers, kom je mee uitleven! We maken een hippe 
schudbol met een figuurtje er in dat jij zelf kiest en ontwerpt. En als 
we dan toch bezig zijn, maken we ook nog even een stoere safaripen. 
Na het knutselen kan je ook nog even mee spelen op Speelplein 
Boemerang. We voorzien een drankje tijdens de pauze.

karate

voor 7 tot 9 jarigen 
voor 10 tot 13 jarigen

Turnzaal Goezo! Kerkeblokken 
Kerkeblokken 7 - 2560 Nijlen 
€ 2,00 
Een drankje en tussendoortje (koek of 
fruit) en draag losse, sportieve kledij en 
turnpantoffels (of sportschoenen).

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 20 deelnemers!

De Nijlense karateclub is er klaar voor: na een korte voorstelling en 
demonstratie, krijgen we een initiatieles: enkele basisoefeningen, hoe 
plankjes doorslaan, trucjes, … en enkele speelse activiteiten. 

op tocht naar afrika

voor 7 tot 9 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Vandaag houden we een heuse stammenstrijd: we bedenken een 
naam voor onze stam, maken onze eigen dans, leggen opdrachten 
tegen elkaar af en ontdekken zo welke stam de sterkste is van 
Afrika.
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dromenvanger maken

voor 7 tot 9 jarigen 
voor 10 tot 13 jarigen

Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 6,00
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Een oude legende zegt dat je best boven je bed een dromenvanger 
hangt om slechte en nare dromen te vangen ‘s nachts. Vandaag 
maken we zelf een dromenvanger en kiezen hiervoor de leukste 
kleuren draad en pluimpjes uit. Je zal versteld staan van het 
prachtige resultaat.

speurtocht met indiana jones

voor 10 tot 13 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Indiana Jones roept de hulp in van James Bond. Of is het 
omgekeerd? We trekken in ieder geval op tocht en moeten 
onderweg raadsels oplossen of opdrachten tot een goede 
einde brengen, willen we op de volgende locatie geraken. 
Speurneuzen op post!

problemen in het circus

voor 4 tot 6 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Iedereen clown vandaag! Als clown voelen we ons opperbest 
in het circus en mogen we lekker gek doen. Maar wanneer de 
circusdirecteur problemen opmerkt, maken we ons snel uit de 
voeten en bedenken een plan om alles weer goed te krijgen.
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battle van het jeugdwerk

voor 7 tot 9 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Chiro of scouts? KAJ of KLJ?  
 
In kleine teams strijden we tegen elkaar, proberen we elkaars vlag te 
veroveren, spelen we allerlei leuke pleinspelen en beleven veel fun. 
Maar wie is nu de beste?

is er wifi in nijlen-city?

voor 7 tot 9 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 20 deelnemers!

Quizzen en ondertussen ook leuke opdrachten doen? Knotsgekke 
vragen of gekke beroepen uitbeelden? Bereid je maar voor want 
“Is er Wifi in Nijlen-City?” wordt de meest geweldige doe-quiz 
van deze zomer! Schrijf je maar snel in.

escape het tienerkot

voor 10 tot 13 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Oh help, we zitten in het tienerkot en kunnen er enkel weer 
uitgeraken als we verschillende opdrachten tot een goed einde 
brengen. Samenwerken en puzzels oplossen, tips volgen, … en zo 
vinden we hopelijk de juiste cijfercode en geraken we toch op tijd 
terug buiten.
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theaterkamp

voor 8 tot 13 jarigen 
Gemeenschapscentrum ‘t Dorp 
Berlaarsesteenweg 2 - 2560 Kessel 
€ 24,00 
Elke dag een lunchpakket, enkele 
drankjes, een koekje of stuk fruit en draag 
gemakkelijke kledij.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 20 deelnemers!

Geweldig zeg: twee toneelspeelsters/lesgeefsters van  
‘Jeugd Teater Lier’ steken samen met jou gedurende drie 
dagen een eigen theatervoorstelling in elkaar. Ze leren je alle 
kneepjes van het vak. Op vrijdag 14 juli 2017 brengen we een 
voorstelling voor het publiek (voorstelling om 19 uur). 

paniek op rock boemerang !

voor 4 tot 13 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 5,00 
Een lunchpakket en drankje voor ‘s middags 
(een drankje en versnapering is voorzien 
tijdens de voormiddag en namiddag).

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 100 deelnemers!

Themadag op Speelplein Boemerang, altijd plezant! Vandaag 
vindt er een heus festival plaats, alle voorbereidingen zijn in 
orde, de artiesten zijn geboekt… maar er gebeuren vreemde 
dingen en dan plots zelfs iets mysterieus. Paniek! Hopelijk 
komt alles tijdig terug in orde.

magische monsters

voor 4 tot 6 jarigen 
voor 7 tot 9 jarigen

Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 6,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

We gaan aan de slag met kleurpotloden en krimppapier… 
Je zal verbaasd zijn over de magische creatie van prachtige 
monstersleutelhangers. Daarnaast mag je zelf ook nog enkele 
eigen ontwerpjes maken en aan de slag gaan met schrinkelpapier.
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yoga en magische stenen

voor 7 tot 9 jarigen 
voor 10 tot 13 jarigen

Kindercoach Gitte Vervloet 
Bevel-Dorp 137 - 2560 Bevel 
€ 10,95 
Een (yoga)matje (als je dat hebt), een 
kussen, een stuk fruit of groentjes en  
3 knuffelstenen (bijvoorbeeld rozekwarts, 
bergkristal, …).

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 10 deelnemers!

Maak kennis met de Oosterse wereld vol beweging en energie! Buiten 
op het gras, onder een hopelijk stralende blauwe hemel, komen we tot 
rust en genieten we volop bij kindercoach Gitte Vervloet.

creatief met chocolade

voor 10 tot 13 jarigen 
Atelier Chris Jacobs 
Bouwelsesteenweg 74 - 2560 Nijlen 
€ 10,95 
Doosje of zakje om je chocolade werkstuk in te 
steken (minstens 20 cm op 20 cm), een drankje 
en bij warm weer voorzie je best een frigobox/
koelzak om je chocolade in te vervoeren.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 10 deelnemers!

Ooit al eens zelf een chocolade ‘werkstuk’ willen maken? 
Vandaag leer je het in het atelier van chocolatier Chris Jacobs. 
Heerlijke chocoladegeuren, zelf aan de slag gaan en daarna 
thuis pronken met jouw creatie. Mmmmmm, klinkt goed!

voor 10 tot 13 jarigen
TC Oase 
Grote Puttingbaan 4 - 2560 Kessel 
€ 4,50 
Een squashracket en balletje (enkel als 
je dit hebt) en draag sportieve kledij en 
sportschoenen.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 16 deelnemers!

De squashboxen van TC Oase zijn exclusief gereserveerd voor de 
Grabbelpas deze namiddag. Klaar voor een tornooi squashen? 
Een tegen een, doorschuiven naar de volgende tegenspeler, en 
zo zien we op het einde wie het beste gescoord heeft. Na al dat 
sporten, krijg je nog een drankje voorgeschoteld.

squashen
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schitterende sambaballen

voor 4 tot 6 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 6,00 
Een kartonnen doosje om je werkjes in op te 
bergen.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 20 deelnemers!

Laat het feest maar beginnen! We bekleden sambaballen met 
foam clay en krijgen een kleurrijk resultaat. Samba samba! 
Als je gedaan met knutselen hebt, krijg je nog een drankje en 
versnapering en mag je nog even mee spelen op Speelplein 
Boemerang.

de strijd om de vlag

voor 7 tot 9 jarigenSpeelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 15 deelnemers!

Een bosspel is altijd super om te doen! En wat dacht je er van om 
nog eens een goeie echte stratego te spelen? Zalig inderdaad! Op 
zoek naar de vlag van de tegenspelers, oppassen voor de bom, 
sergeant verslaat verkenner, wie is de maarschalk? Spelen maar!

het ketnetspel

voor 4 tot 6 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Waar zitten de Ketnetfans? Inschrijven maar want een heleboel 
Ketnetprogramma’s passeren tijdens dit spel en zo ontdekken 
we wie van jullie er ook veel weet en misschien wel de volgende 
Ketnetwrapper kan worden!



33

mini-chefs in de keuken

voor 7 tot 9 jarigen 

Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 7,00 
Twee potjes met deksel om eten in te 
kunnen mee nemen naar huis en eventueel 
een keukenschort.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 8 deelnemers!

Onze chef-kok is er klaar voor en wil jullie vandaag opleiden tot 
heuse mini-chefs met de bedoeling om heel wat lekkers op tafel te 
toveren. Laat jullie kookkunsten maar eens zien.

levensweg

voor 10 tot 13 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Je kent wellicht het spel Levensweg wel… vandaag spelen we dat 
in het groot! Welke toekomst ga jij beleven? Waar ga je werken, ga 
je trouwen, krijg je kinderen? Spannend, al heb je tijdens het spel 
natuurlijk zelf ook wel een en ander in eigen handen.

uitstap: avontuurlijke speeldag - bosland

voor 4 tot 13 jarigenSpeelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 8,00 
Lunchpakket, voldoende drankjes (min. 4), 
een stukje fruit of koek en indien nodig 
regenkledij of zonnecrème en pet.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 80 deelnemers!

We starten onze zomer met een geweldig plezante uitstap! We 
trekken naar Bosland in Lommel, vlak bij de Sahara van Lommel, 
en we gaan er spelen in de natuur, een ijsje eten, genieten van een 
prachtig uitzicht op de uitkijktoren, ons amuseren in een speeltuin, 
“goe spelen” met andere woorden!
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tennis

voor 4 tot 6 jarigen 
voor 6 tot 9 jarigen

Tenniscentrum Molenbos 
Molenbos 77 - 2560 Nijlen 
€ 5,50
Draag sportkledij, sportschoenen met een 
visgraatzool of turnpantoffels en wie een 
tennisracket heeft, mag die meebrengen. 
Wie tijdens de pauze een drankje wenst te 
kopen, brengt zakgeld mee.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 12 deelnemers!

Tennis is een erg plezante sport! En misschien ben jij wel een echt 
tennistalent!? Tennisballen vliegen bij TC Molenbos in het rond… 
en leer zelf een keer tennissen (of wie het al goed kan, kan een 
spannend wedstrijdje spelen).

baseball of zo

voor 7 tot 9 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Onze animatoren hebben zin in baseball en trommelen zo veel 
mogelijk kinderen op om mee te doen. Maar lap zeg… ze zijn 
het materiaal vergeten. Hoe zullen ze dat oplossen? We zullen 
baseball spelen, maar hoe, dat is nog een andere vraag!

klus en lui op strijdtocht

voor 4 tot 6 jarigen

Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 15 deelnemers!

Kabouter Lui droomt de laatste tijd vaak van een vuurspuwende 
draak en dat vindt hij niet leuk. Hij roept de hulp in van kabouter 
Klus om dit probleem mee op te lossen, die op zijn beurt onze 
kleine kaboutervrienden inschakelt om allerlei leuke opdrachten te 
volbrengen.
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ponyrijden

voor 4 tot 6 jarigen 
voor 7 tot 9 jarigen 

voor 10 tot 13 jarigen

Ponyclub ‘t Boonhof 
Boonhofstraat 20 - 2560 Nijlen 
€ 8,95 
Tok/fietshelm, draag zeker een lange broek, 
sportschoenen of laarzen (geen velcro, geen 
sandalen of open schoenen!), drankje en 
versnapering.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 30 deelnemers!

Het Boonhof verwacht ons: om de pony’s te leren kennen, om 
een pony te verzorgen maar vooral natuurlijk om een ritje te 
maken en te leren ponyrijden. Dierengezellig zeg!

escape-game - boemerang xxL

voor 10 tot 13 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 10 deelnemers!

Speciaal voor tieners… een bosspel op maat! Verschillende escape 
rooms moeten overwonnen worden, welk team geraakt als eerste 
in het midden van het bos en mag de overwinning opeisen? Jij gaat 
er toch ook mee voor?!

een dierentuin voor de prins

voor 4 tot 6 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Een eenzame prins is op zoek naar de prinses van zijn dromen. Het 
moet een leuke prinses zijn die van dieren houdt en die vooral voor 
hem een dierentuin kan maken. Dan helpen wij de prinses toch een 
handje, nietwaar? Haal je dierenkunsten maar boven, leef je maar 
creatief uit want die dierentuin, daar zorgen we samen voor.
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magietocht met assepoester

voor 7 tot 9 jarigen 
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Assepoester speelde haar magische schoentje kwijt en moet het 
zo snel mogelijk terug vinden. Ze roept dan ook de hulp in van 
stoere ridders en creatieve edelvrouwen. Kan ze het op tijd terug 
vinden? Zal jullie hulp er voor zorgen dat alles terug goed komt?

kriebelbeestjestocht

voor 6 tot 9 jarigen 
voor 10 tot 13 jarigen 

Parking taverne “Het Badhuis” 
Emblemsesteenweg - 2560 Kessel 
€ 2,50 
Drankje, koek, draag best laarzen en geschikte 
kledij (regenkledij bij regenweer of petje bij 
zonnig weer).

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Gewapend met een schepnetje, loeppotje en stevige laarzen 
aan onze voeten trekken we de natuur in op zoek naar allerlei 
beestjes tussen het gras, aan het water, tegen bomen, …  
Met een gids van Natuurpunt trekken we er op uit… een 
geweldige activiteit!

bezoek aan kessel-fort en avonturentocht

voor 6 tot 9 jarigen 
Fort Kessel (verzamelen aan ingang) 
Fortstraat z/n - 2560 Kessel 
€ 1,50 
Zaklamp, een drankje/snack en draag best 
stevig schoeisel en slechte/warme kledij.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 25 deelnemers! 

Tijdens een avontuurlijke tocht vol spel en spanning leer je de 
geheimen van het fort kennen. Je komt heel wat te weten over het 
leven tijdens de oorlog en je wordt eventjes een “soldaat” die op het 
fort woonde. Een niet te missen activiteit!
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aan de slag met gips

voor 10 tot 13 jarigen

Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 12,00 
Een kartonnen doosje om je werkjes in op te 
bergen.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 20 deelnemers!

Knutselen met gips, ijzerdraad, verf en water; het kan niet anders of 
daar maak jij een prachtig kunstwerk mee! Voor deze activiteit heb 
je geen schrik van vuile handen. Tijdens de pauze voorzien we nog 
een drankje en versnapering.

initiatie skaten

voor 10 tot 13 jarigen
Skatepark Bevel 
Kiezelweg - 2560 Bevel 
€ 6,50 
Een drankje en versnapering (koek of fruit) en 
draag sportieve kledij.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 20 deelnemers!

Ben je al eens in het skatepark geweest? Zo ja, dan kan je vandaag 
mee komen skaten… Zo neen, dan kan je vandaag leren skaten! Een 
gediplomeerde lesgever komt naar ons skatepark en brengt al het 
nodige materiaal mee (beschermingsmaterialen, skateboards, ...). 
Niet te missen!

moord in wakkerdam

voor 10 tot 13 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Er zijn weerwolven gesignaleerd in Wakkerdam! Alle bewoners 
van het dorp komen samen… wie zou het zijn? Verzamel zo snel 
mogelijk levenspunten, breng gotcha-opdrachten tot een goed 
einde en probeer zo lang mogelijk te overleven en de weerwolven te 
ontmaskeren. Een spannende activiteit!
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vriendschapsbandjes maken

voor 10 tot 13 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 6,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Haal de macramékoord maar boven, kies kleurtjes, kies voor 
dunne of dikke draad en starten maar! Er zijn verschillende 
technieken om vriendschapsbandjes te maken, test het vandaag 
maar uit en ga naar huis met prachtige bandjes, voor haar én 
hem!

leger op stelten

voor 4 tot 13 jarigen

Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 5,00 
Een lunchpakket en drankje voor ‘s middags 
(een drankje en versnapering is voorzien 
tijdens de voormiddag en namiddag).

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 100 deelnemers!

Themadag op Speelplein Boemerang, altijd plezant! Het leger van 
onze generaal is helemaal de kluts kwijt… wat voor een dolle boel 
wordt dat allemaal? Kom het mee beleven en je goed amuseren met 
spelactiviteiten of in onze speelhoeken.

sport en spel in ‘t hofke

voor 7 tot 9 jarigen
Park Tibourschrans 
Tibourstraat 10 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
Een drankje en versnapering (koek of fruit).

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 30 deelnemers!

Klaar voor een namiddagje plezier? We spelen de leukste 
pleinspelen, de liefhebbers kunnen even voetballen of trefbal 
spelen en tussendoor leven we ons ook uit op de speeltuin in 
park Tibourschrans.
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uitstap: recreatiedomein de ster

voor 4 tot 13 jarigen

Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen  
€ 15,00 
Lunchpakket, voldoende drankjes, een 
stukje fruit of koek en indien nodig 
regenkledij of zonnecrème en pet. Vanaf 7 
jaar: zwembroek/badpak en handdoek.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 80 deelnemers!

Een dagje uit met voor ieder wat wils! De kleuters leven zich uit op de 
speeltuin en maken in de namiddag een ritje met een treintje op het 
domein. De 7-13 -jarigen spelen minigolf, amuseren zich op de speeltuin 
en kunnen, bij goed weer, in de namiddag zich ook even amuseren op 
de waterglijbanen (zwemmen in de zwemvijver doen we niet vandaag). 
Kortom, dat belooft een fijne uitstap te worden.

op bezoek in de nieuwe bib

voor 4 tot 6 jarigen 
voor 7 tot 8 jarigen 
voor 9 tot 10 jarigen

Bibliotheek Nijlen 
Kerkstraat 4 - 2560 Nijlen 
€ 1,50 
/

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 24 deelnemers!

De begeleiders van de kinder- en jeugdjury van de Nijlense 
bibliotheek nodigen ons uit in de nieuwe bib! Eens kennismaken 
met die nieuwe bib maar vooral genieten van een leuk verhaal 
en daarna nog even creatief of actief aan de slag gaan ook. Dat 
wordt ongetwijfeld een leuk bezoek!

de verloren koffers van kaatje en kamiel

voor 4 tot 6 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Kaatje en Kamiel willen op reis vertrekken maar oh oh oh… 
probleem! De koffers zijn kwijt. Helpen jullie mee te zoeken tijdens 
een plezante tocht over Speelplein Boemerang waar in elke hoek wel 
iets leuks te beleven valt, samen met Kaatje en Kamiel.
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ghostrockers op pad

voor 7 tot 9 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 15 deelnemers!

Mila van de Ghostrockers wil jullie opleiden tot zangers en 
zangeressen. Tijdens een tocht gaan jullie aan de slag met 
haar tips om zelf een goede Ghostrocker te kunnen worden. We 
sluiten de activiteit af met een heus kampvuur en zangstonde.

verborgen schilderstalent ?!

voor 10 tot 13 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Je uitleven met verf, kliederen en kladden… maar dan moet je 
eerst verf verdienen. Want die krijg je immers niet zomaar. Werk 
als team goed samen en breng alle opdrachten tot een goed 
einde en maak hopelijk een prachtig schilderswerk voor het 
tienerkot of voor bij jou thuis.

de vogelverschrikker van nijlen

voor 4 tot 6 jarigenSpeelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 15 deelnemers!

Boer Sus is niet tevreden want zijn oogst is opgegeten 
door de vogels. Hoog tijd dus om vogelverschrikkers in te 
schakelen, en een oogst goed te maken. We verzamelen zo 
veel mogelijk landbouwgroenten zodat onze boerderij toch 
naar de markt kan gaan.
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koken en smullen

voor 4 tot 6 jarigen

Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 7,00 
Twee potjes met deksel om eten in te 
kunnen mee nemen naar huis en eventueel 
een keukenschort.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 8 deelnemers!

Koken en smullen? Enkel als jullie de koksopleiding van de 
Grabbelpas goed volgen, zal er gesmuld kunnen worden! We gaan 
aan de slag met heel wat lekkernijen in de keuken en laten onze 
kookkunsten zien. En uiteraard zal er ook geproefd worden.  
Lekker of heel lekker?!

hongerige haaien

voor 7 tot 9 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 6,00 
Een kartonnen doosje om je werkjes in op te 
bergen.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 20 deelnemers!

Maak je eigen haai die een klein visje wil opeten. Een leuke 
knutselactiviteit waarmee je achteraf ook nog kan spelen. Wie zin 
heeft, knutselt nog verder met rubbervellen en lijm.

mens erger je niet

voor 7 tot 9 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Nee hoor, geen gewone “mens, erger je niet” maar wel de 
speleditie met extra opdrachten, creaties uitwerken om een 
trouwfeest op poten te zetten, rebussen, en andere regeltjes. Veel 
plezanter dus dan de echte versie van het spel.  
Dat mag je niet missen.



42

pleinspelen en fun in de bouwhoek

voor 7 tot 9 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 20 deelnemers!

Welkom op Speelplein Boemerang! We spelen eerst enkele 
leuke pleinspelen en leren elkaar wat beter kennen. Daarna 
tijd voor een pauze met drankje en fruitje en tot slot gaan 
we aan de slag in de bouwhoek om samen een prachtig 
bouwwerk te bedenken en te maken. 

beachvolleybal

voor 10 tot 13 jarigen
Parking sporthal De Putting 
Grote Puttingbaan 8 - 2560 Kessel 
€ 3,00 
Zonnecrème, een flesje water en draag een 
sportieve outfit. Eventueel een zakcentje als 
je in de cafetaria een fris drankje wil kopen.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 18 deelnemers!

Teenslippers of sandalen uit… heerlijk met de voeten in het witte 
zand en volleyballen maar! Het beachvolleybalveld naast de 
sporthal De Putting staat klaar voor ons om gebruikt te worden. 
Zalig een namiddagje het gevoel op het strand te vertoeven en 
wat te sporten.

vermist !

voor 10 tot 13 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Lap zeg… de airhockey is verdwenen uit ons tienerkot! 
Opsporingsbericht verspreid maar geen resultaat… behalve 
verdachte kistjes die allemaal op slot zijn. Krijgen we ze open? En 
wat zit er in? Krijgen we deze mysterieuze verdwijning opgelost? 
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peter pan en het einde der tijden

voor 4 tot 13 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 5,00 
Een lunchpakket en drankje voor ‘s middags 
(een drankje en versnapering is voorzien 
tijdens de voormiddag en namiddag).

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 100 deelnemers!

Themadag op Speelplein Boemerang, altijd plezant! Peter Pan 
en zijn vriendjes hebben pech want er is iets mis met de klok 
van Haak in de krokodil. Ze worden plots ouder en ouder… hoog 
tijd om de klok terug te krijgen en ervoor te zorgen dat Peter 
Pan nog vele avonturen kan beleven. Amuseer je mee met onze 
activiteiten en in de speelhoeken.

kinderbingo

voor 7 tot 13 jarigen
Parochiezaal O.-L.-V.-Nijlen 
Zandlaan 42 a - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 40 deelnemers!

KVLV Nijlen nodigt ons uit voor een echte bingonamiddag met 
allerlei leuke kleine prijsjes waarvan per ronde een winnaar 
eentje kan verdienen. Tijdens de pauze krijg je een drankje en 
koek aangeboden. Nr. 25? Bingo! Ik heb gewonnen!

het mysterie van rox

voor 4 tot 6 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Ai ai ai… een schurk heeft Rox weggesleept. Rick roept de hulp 
in van de grabbelpassers om zo veel mogelijk puzzelstukken te 
bemachtigen zodat de schuilplaats van Rox snel ontdekt kan 
worden.
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strijd der natuur

voor 7 tot 9 jarigen

Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 15 deelnemers!

Vier naties, Aarde, Water, Vuur en Lucht, zijn in conflict met 
elkaar. Al jaren strijden ze om de heerschappij te krijgen over het 
Geestenbos. Het wordt tijd om hier een einde aan te maken. De 
finale Strijd der Elementen, der Natuur, komt er aan. Kom mee 
strijden en breng alle opdrachten tot een goed einde.

fotografie

voor 10 tot 13 jarigen
Amfitheater aan ‘t Gesticht 
(achter het gemeentehuis van Nijlen) 
€ 3,00 
Een drankje en indien mogelijk een digitaal 
fototoestel.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 6 deelnemers!

Fotoclub Folerma leert ons alle kneepjes van het vak… hoe 
gebruik je het beste een digitaal fototoestel? Hoe deden ze dat 
vroeger? Foto’s ontwikkelen in de donkere kamer… wat is dat? 
Een leerrijke en erg fijne activiteit!

omgekeerd sporten

voor 10 tot 13 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 20 deelnemers!

Allerlei sporten staan op het programma vandaag… maar niet 
zoals we ze gewoon zijn. We spelen alles op een heel andere 
manier. Dat wordt lachen! En bovendien kunnen we met ons 
team vooraf punten inzetten en daarna verdienen of verliezen… 
Tot op het laatste moment weten we dus niet wie de beste ploeg is.
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uitstap: dierentuin blijdorp

voor 4 tot 13 jarigen

Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 21,50 
Lunchpakket, voldoende drankjes, een 
stukje fruit of koek en indien nodig 
regenkledij of zonnecrème en pet.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 50 deelnemers!

Tijd om eens een dierentuin te bezoeken die velen onder jullie 
nog nooit bezocht hebben. Vandaag trekken we naar diergaarde 
(zo zeggen ze dat bij onze Noorderburen) Blijdorp in Rotterdam, 
een prachtige zoo met olifanten, panters, ijsberen, neushoorns, 
gorilla’s, papegaaiduikers en zo veel meer!

creatief met textiel

voor 4 tot 6 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 6,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 20 deelnemers!

Geef ons textielstiften en verf en we leven ons uit op allerlei textiel: 
een zakdoek, een linnen tas, … we maken er een mooie tekening op 
of leven ons creatief uit. Na deze activiteit kan je pronken met je eigen 
‘cool stof’. Ben je het knutselen beu, dan kan je nog even gaan mee 
spelen op het speelplein.

dansen met kleuters

voor 4 tot 6 jarigen
Gemeenschapscentrum ‘t Dorp 
Berlaarsesteenweg 2 - 2560 Kessel 
€ 3,00 
Draag sportieve kledij (geen jeans),  breng 
propere turnpantoffels, een flesje water en een 
versnapering mee.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 30 deelnemers!

Studio Dance? Fun! zorgt voor vrolijke muziekjes voor kleine 
dansprinsen en -prinsessen en leert onze kleuters enkele leuke 
dansjes aan. Tralalalalala, hupsa faldera.
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mickey mouse is jarig

voor 4 tot 6 jarigen

Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 15 deelnemers!

Hip hip hip… hoera! Mickey is jarig en geeft een feestje. Helaas 
is Boris Boef ook langs geweest en die heeft alle snoepjes van de 
snoeptaart gestolen. Gelukkig hebben we een kaart te pakken 
gekregen waarop de verstopplekken aangeduid zijn… snel zoeken 
maar zodat het feest kan beginnen.

buikdansen

voor 7 tot 9 jarigen
Gemeenschapscentrum ‘t Dorp 
Berlaarsesteenweg 2 - 2560 Kessel 
€ 3,00 
Draag sportieve kledij (geen jeans),  breng 
propere turnpantoffels, een flesje water en 
een versnapering mee.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 30 deelnemers!

Dansen met je buik, je armen, je benen, … en dat op Oosterse 
muziek! Geweldig plezant om te doen!  
 
Studio Dance? Fun! leert het ons allemaal vandaag.

help bliksem mcqueen

voor 7 tot 9 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Bliksem McQueen wint meestal de Piston Cup maar deze keer zijn 
er kapers op de kust die McQueen willen saboteren. Dat moeten we 
uiteraard voorkomen, al zal het niet gemakkelijk zijn want de boeven 
willen voorkomen dat we Bliksem terug in orde krijgen. Kom je mee 
uitleven met dit fijne spel.
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hip hop - kriebels

voor 7 tot 9 jarigen

Gemeenschapscentrum ‘t Dorp 
Berlaarsesteenweg 2 - 2560 Kessel 
€ 3,00 
Draag sportieve kledij (geen jeans),  breng 
propere turnpantoffels, een flesje water en 
een versnapering mee.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 30 deelnemers!

Ben jij een hippe danser die houdt van vlotte, hedendaagse 
R&B- en hiphopmuziek? Hiphop is in feite een losse vorm van 
streetdance… in enkele uurtjes leer je goed bouncen en grave 
moves combineren.  
De lesgeeftster van Dance? Fun! is er klaar voor.

stekelige spijkerkunst

voor 7 tot 9 jarigen 
voor 10 tot 13 jarigen

Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 6,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 20 deelnemers!

Klop er lekker op los tijdens deze superleuke knutselactiviteit. 
Nagels in de vorm van lekkere groenten die pas nadien zichtbaar 
worden als je er garen rond bindt. Benieuwd wat jij gaat kiezen. 
Na de pauze kan je nog verder knutselen of mee gaan spelen op 
Speelplein Boemerang.

de ultieme quiz

voor 10 tot 13 jarigenSpeelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 20 deelnemers!

Een quiz deze namiddag. Geen gewone quiz. De ultieme quiz! 
Afwisselend krijg je vragen voorgeschoteld of ben je bezig met 
doe-opdrachten. Welk team weet het meeste? Welk team is het 
snelste? Welk team is het handigste? Eén ding is zeker, verliezen 
doe je niet graag want de winnaar... die gaat zich extra amuseren 
(en meer vertellen we nu nog niet)!
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music maestro !

voor 4 tot 6 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 6,00 
Een leeg botervlootje, een leeg 
wc-rolletje of keukenrol, een leeg 
kaasdoosje of potje yoghurt.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 25 deelnemers!

We maken vandaag zelf onze eigen muziekinstrumentjes, testen ze 
uit en vormen dan samen kleine orkestjes. Trommelen, rammelen, 
tjingelen, rinkelende belletjes, het belooft muzikaal een topper te 
worden (of dat hopen we toch)! ;-)

paw patrol - red de dag

voor 4 tot 6 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

De burgemeester zit in nesten en roept de hulp in van 
Paw Patrol. Komen jullie mee helpen en alweer een nieuw 
avontuur beleven met Ryder en Sky? We kunnen jullie hulp 
immers goed gebruiken.

op de catwalk

voor 7 tot 9 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
Oude kranten en tijdschriften.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Haal de ontwerper in jou maar naar boven want dit is je kans! We 
gaan aan de slag met krantenpapier en maken de mooiste creaties, 
ontwerpen onze eigen kledinglijn en organiseren een geweldige 
modeshow waarvan iedereen versteld zal staan.  
Word jij de nieuwe Armani?
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pokémon-game

voor 7 tot 9 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Verdien Pokémons tijdens dit bosspel. En dat kan op allerlei 
manieren en met verschillende opdrachten en spelletjes. Op 
het einde van het spel, is er een ware Pokémon-battle want 
er kan maar één iemand de Pokémon-meester zijn!

snottie snotter doos

voor 7 tot 9 jarigen 
voor 10 tot 13 jarigen

Crea-atelier Hobby4you 
Mussenpad 22 - 2560 Nijlen 
€ 9,95 
/ (een drankje is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 10 deelnemers!

We maken een tissue doos waar je je creativiteit kan tonen: 
plakken, knippen, scheuren, … Je gaat met een mooie 
zelfgemaakte houten tissue doos naar huis. Tijdens de 
pauze wordt door Hobby4You een drankje voorzien.

mijn restaurant

voor 10 tot 13 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 7,00 
Twee potjes met deksel om eten in te 
kunnen mee nemen naar huis en eventueel 
een keukenschort.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 8 deelnemers!

Geen pop-up bij ons… één restaurant is al meer dan voldoende. 
Krijgen we onze menu op tijd klaar? De nodige recepten 
liggen klaar, de ingrediënten zijn gekocht, de borden staan 
op tafel. Alles in orde dus? Oh neen, geen kok beschikbaar? 
Grabbelpassers, dan is het aan jullie vandaag om jullie beste 
beentje voor te zetten.
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monsters en co

voor 4 tot 13 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 5,00 
Een lunchpakket en drankje voor ‘s middags 
(een drankje en versnapering is voorzien 
tijdens de voormiddag en namiddag.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 100 deelnemers!

Themadag op Speelplein Boemerang, altijd plezant! De monsters 
zitten in de rats en kunnen alleen maar hopen dat ze samen met 
jullie de juiste aanwijzingen vinden. Kom je mee uitleven tijdens de 
activiteiten of in de speelhoeken op het speelplein.

boetseren met klei

voor 4 tot 6 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 6,00
Een lege schoendoos om je werkjes in op te 
bergen.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 20 deelnemers!

Kneden, uitrollen, bolletjes maken, terug kneden, … we 
boetseren er op los vandaag! We maken met de klei mooie 
knutselwerkjes die je mee naar huis mag nemen. Als je genoeg 
geknutseld hebt, mag je nog even mee spelen op het speelplein.

festival brazil

voor 10 tot 13 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Twee Brazilianen zijn in België verzeild geraakt, net op een 
belangrijke feestdag. Tja, dan zit er niks anders op dan hier goed te 
vieren. En we vieren mee natuurlijk, en hoe! Eten, drinken, sporten, 
spelen, … het hoort er allemaal bij deze namiddag. Waar is dat 
feestje? Hier en nergens anders!

Tieners dragen kledij die vuil mag worden (verf)!
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muzikaal diertje

voor 7 tot 9 jarigen
Crea-atelier Hobby4you 
Mussenpad 22 - 2560 Nijlen 
€ 8,95 
/ (een drankje is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 10 deelnemers!

Wist je dat bijtjes en lieveheersbeestjes muziek konden maken? Samen 
knutselen we bij Hobby4You een diertje en met behulp van klankstaafjes 
horen ze ons al van ver aankomen.  
Tijdens de pauze is er een drankje voorzien.

zwembad-pretbad

voor 7 tot 13 jarigen
Sportcentrum Nijlen 
Gemeentestraat 36 a - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
Zwemgerief, handdoek en eventueel zakgeld 
voor een drankje in de cafetaria.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 100 deelnemers!

Het Nijlense zwembad wordt omgetoverd tot een groot pretbad. 
Een heuse opblaasstructuur ligt in het water zodat je nog meer fun 
kan beleven. Waterratten, hier moet je bij zijn. Opgelet: wie wil 
deelnemen, wordt verwacht te kunnen zwemmen!

maak je eigen werpspel

voor 7 tot 9 jarigen

Crea-atelier Hobby4you 
Mussenpad 22 - 2560 Nijlen 
€ 9,95 
/ (een drankje is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 10 deelnemers!

We maken een leuk werpspel, dat je met de hele familie kan 
spelen. Je gaat naar huis met een werkje van 50 x 70 cm (hou 
hiermee best rekening als je met de fiets komt). Tijdens de pauze 
voorziet Hobby4You nog een drankje.
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ontwerp je eigen buttons

voor 7 tot 9 jarigenSpeelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 6,00 
Een zakje om je buttons in te steken

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 20 deelnemers!

Sierlijke buttons, een button met je naam op, buttons met 
leuke figuurtjes op, … je moet het maar bedenken en maakt het 
zelf. Een mooi ontwerp afwerken en daarna de badgemachine 
gebruiken om je eigen buttons gebruiksklaar te maken. We zijn 
benieuwd welke hippe buttons jullie allemaal zullen maken. 
Tijdens de pauze voorzien we een drankje.

big hero six

voor 7 tot 9 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

De onderzoekers van de universiteit van Solana Urbano hebben 
ontdekt dat er een slechterik op komst is. De onderzoekers gaan 
daar een stokje voor steken en met de hulp van de superhelden van 
Big Hero Six en onze grabbelpassers, moet het ongetwijfeld wel 
lukken.

wij zijn de ninja’s !

voor 4 tot 6 jarigen

Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 15 deelnemers!

De rode Ninja en de blauwe Ninja komen langs en willen ieder 
van jullie ook opleiden tot ninja’s: een zwaard maken, ninja 
spelen, een hindernissenparcours goed afleggen, ninja prik, … 
Behaal jij het Ninja-diploma? Dan zullen ze thuis versteld staan.
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dierenzoektocht

voor 4 tot 6 jarigenSpeelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 15 deelnemers!

Al onze animatoren zijn hun dieren kwijtgespeeld. Die 
moeten we dus terug gaan zoeken en onderweg doen we 
leuke opdrachten, doen we al eens dieren na en proberen we 
iedereen terug in haar/zijn kooi te krijgen.

uitstap: mega speelstad

voor 4 tot 13 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 12,95 
Lunchpakket, voldoende drankjes en een 
stukje fruit of koek.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 100 deelnemers!

Speel je graag binnen (omdat het regent of om even af te koelen) 
of speel je graag buiten (omdat het zalig weer is of gewoon zo 
leuk is)? In Mega Speelstad kan het gewoon allebei! De grootste 
binnenspeeltuin met allerlei leuke attracties en speelmogelijkheden 
vind je in Wechelderzande. We gaan vandaag een dagje spelen, 
spelen en nog eens spelen.

casino royale

voor 10 tot 13 jarigen

Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 20 deelnemers!

Welkom in Casino Royale! Maar geen gewoon casino hoor… je 
zal immers moeten voorspellen wie rijk zal worden en wie niet… 
wie opdrachten goed kan uitvoeren en wie niet… en dan maar 
hopen dat je zelf wint en in de finale alles op alles kan zetten.
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geef acht !

voor 10 tot 13 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
Draag kledij die vuil mag worden.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 20 deelnemers!

Klaar voor een opleiding tot speelsoldaat? Hou je dan maar klaar want 
onze sergeanten menen het: eerst even drillen en goed opwarmen en 
dan klaar voor een heus verfgevecht! Tijdens de rust voorzien we een 
drankje en stuk fruit.

de op hol geslagen tijdmachine

voor 4 tot 6 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Oma praat nogal graag over haar jonge tijd… komt dat 
vandaag even goed uit! Er staat immers een tijdmachine 
op het speelplein. Die gaat ze zeker en vast eens gebruiken. 
Maar niet alles loopt zoals gepland, zo blijkt. Ga jij ook mee?

spaceball

voor 7 tot 9 jarigen

Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 15 deelnemers!

We vertoeven in de ruimte vandaag… Saturnus, Jupiter, Mars en 
Neptunus zijn planeten waarop we onze vlag willen plaatsen… 
maar we zijn niet alleen dus een spelletje ‘space’-ball zal hopelijk 
voor duidelijkheid zorgen. Niet gewoon hoor, die astronauten!
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Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 20 deelnemers!

levende zeeslag
Twee zeeslagvelden, één bos, vier boten, veel spelers en enkele 
raketten… het belooft een spannend duel te worden, wie wint 
zeeslag en mag zich de keizer van de zee noemen?

voor 10 tot 13 jarigen

op schattentocht

voor 7 tot 9 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Piraten van de zee… maar deze keer aan wal want er is een 
andere piraat met hun schat ervandoor gegaan. Gelukkig is 
die piraat zijn schatkaart kwijt gespeeld en kunnen we dus zelf 
op zoek gaan naar die schat. En maar hopen dat de schat de 
moeite waard is!

hartelijk welkom

voor 7 tot 9 jarigen 
voor 10 tot 13 jarigen

Crea-atelier Hobby4you 
Mussenpad 22 - 2560 Nijlen 
€ 8,95 
/ (een drankje is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 10 deelnemers!

We gaan aan de slag met papier, schaar, lijm, wiebelogen,… en 
maken een leuke decoratie om op je slaapkamerdeur te hangen. 
We voorzien een drankje tijdens de pauze.
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Gemeenschapscentrum ‘t Dorp 
Berlaarsesteenweg 2 - 2560 Kessel 
€ 1,50 
Draag sportieve kledij (geen jeans),  breng 
propere turnpantoffels, een flesje water en 
een versnapering mee.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 20 deelnemers!

Gymnastiek voor de allerkleinsten… met spelletjes wordt er aan 
de bewegingsmotoriek gewerkt, rollen, lopen, springen, … Een 
lesgeeftster van turnclub Lenig & Vlug leidt alles in goede en veilige 
banen.

kleutergym

voor 4 tot 6 jarigen

Gemeenschapscentrum ‘t Dorp 
Berlaarsesteenweg 2 - 2560 Kessel 
€ 1,50 
Draag sportieve kledij (geen jeans),  breng 
propere turnpantoffels, een flesje water en een 
versnapering mee.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 20 deelnemers!

Begin jij ook spontaan te huppelen als je muziek hoort? Kom dan 
zeker mee doen! Een lesgeefster van Lenig & Vlug is present… en 
ze leert ons danspasjes aan op liedjes…   
 
Ouders worden tegen 14.45 uur verwacht voor een kort optreden!

kleuterdans

voor 4 tot 6 jarigen

Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 5,00 
Een lunchpakket en drankje voor ‘s middags 
(een drankje en versnapering is voorzien 
tijdens de voormiddag en namiddag).

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 100 deelnemers!

Themadag op Speelplein Boemerang, altijd plezant! Waar zit de 
kerstman tijdens de zomer eigenlijk? Het is heel simpel hoor, hij 
gaat ook op vakantie dan en vertoeft al eens graag op hotel.  
Wat doet hij daar? Wat beleeft hij allemaal? Dat ga je vandaag 
zeker ontdekken op het speelplein. Amuseer je in de speelhoeken 
of doe mee met allerlei leuke activiteiten.

de kerstman op hotel

voor 4 tot 13 jarigen
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zelf een wenskaart maken

voor 7 tot 9 jarigen 
voor 10 tot 13 jarigen

Crea-atelier Hobby4you 
Mussenpad 22 - 2560 Nijlen 
€ 8,95 
/ (een drankje is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 10 deelnemers!

De komende verjaardag of feestelijke dag kan jij pronken want 
we maken bij Hobby4You een leuke wenskaart waarvan iedereen 
versteld zal staan. Tijdens de pauze wordt er een drankje 
voorzien.

vlaamse kermis

voor 7 tot 9 jarigenSpeelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 30 deelnemers!

Eendjes vissen, sjoelbakken, blikken werpen, kegelen, ringwerpen, 
… een heuse Vlaamse Kermis op Speelplein Boemerang. Oefen 
eerst een keertje en daarna probeer je je stempelkaart vol te 
krijgen om dan een prijsje te kiezen. Plezier gegarandeerd.

sleutelhangers maken

voor 7 tot 9 jarigen
Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 6,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 20 deelnemers!

Leef je maar eens creatief uit vandaag en maak de mooiste 
sleutelhangers… met lipjes van blikjes en koord maar ook 
met rubbervellen, kralen en sleutelringen maak jij de mooiste 
sleutelhangers voor je ganse gezin. Er zullen niet snel meer sleutels 
verloren gaan nu.
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Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

We gaan op berenjacht, op grote berenjacht! Gooi de 
dobbelsteen maar en zie waar je terecht komt op het berenbord. 
Breng je de opdracht tot een goed einde, dan mag je verder. Wie 
geraakt er het snelste in de berengrot vandaag? 

op berenjacht

voor 4 tot 6 jarigen
Max. 15 deelnemers!

Gemeenschapscentrum ‘t Dorp 
Berlaarsesteenweg 2 - 2560 Kessel 
€ 1,50 
Draag sportieve kledij (geen jeans),  breng 
propere turnpantoffels, een flesje water en 
een versnapering mee.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 25 deelnemers!

Een voormiddagje met Lenig & Vlug Nijlen op de turnmat! 
Gymnastiek-oefeningen, veilig een handstand leren, op de 
mat of over de bok, op het klimraam of over de Zweedse bank, 
gymnastiek, dat is fantastiek!

gymnastiek...fantastiek !

voor 6 tot 9 jarigen

Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Een fotozoektocht… klinkt gemakkelijk maar vinden we de foto’s wel 
direct? En kunnen we de vragen dan ook nog eens beantwoorden? Je zal 
moeten mee doen om dat te ontdekken allemaal.

fotozoektocht

voor 10 tot 13 jarigen
Max. 15 deelnemers!
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Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Zouden jullie goede detectives zijn? Dat zullen we moeten 
ontdekken! Krijgen jullie die zaak van de moord wel opgelost? 
We zijn benieuwd!

sherlock holmes lost het op

voor 10 tot 13 jarigen

Gemeenschapscentrum ‘t Dorp 
Berlaarsesteenweg 2 - 2560 Kessel 
€ 1,50 
Draag sportieve kledij (geen jeans),  breng 
propere turnpantoffels, clownskledij, een 
flesje water en een versnapering mee.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 25 deelnemers!

Je vormt levende piramides, afgewisseld met turnen en dans.  
Je maakt een oefening op muziek. Leer elkaar vertrouwen en 
geniet van deze kennismaking met acrogym onder de deskundige 
leiding van Lenig & Vlug Nijlen.

acrogym

voor 9 tot 13 jarigen

Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/ (een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

We spelen een laddercompetitiespel vandaag. Altijd leuk om te doen. 
En we geven een tip, want wie wel iets van Disneyfilms afweet, zal al 
eens makkelijker iemand kunnen uitdagen en snel de weg naar de top 
van de ladder bereiken.

disney...1-2-3

voor 7 tot 9 jarigen
Max. 15 deelnemers!
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Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 13,50 
Lunchpakket, voldoende drankjes (min. 4), 
een stukje fruit of koek en indien nodig 
regenkledij of zonnecrème en pet.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Superleuke uitstap gepland! In de voormiddag gaan we naar de 
Kabouterberg in Kasterlee, krijgen we een pinnenmuts op onze kop 
(en mee naar huis) en gaan we op stap met een vertelster op zoek naar 
de kabouters en hun avonturen. Na de picknick en nog wat ravotten, 
brengen we een bezoekje aan de geitenboerderij van De Polle waar we 
ook nog een lekker ijsje krijgen! Niet te missen!

uitstap: kabouterberg kasterlee en geitenboerderij

voor 4 tot 6 jarigen
Max. 40 deelnemers!

Speelplein Nijlen (Goezo! -school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 11,50 
Lunchpakket, voldoende drankjes, een stukje fruit of 
koek, een zakje met koelelement in (om chocolade 
koud te houden) en indien nodig regenkledij of 
zonnecrème en pet.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 100 deelnemers!

Een ontspannend dagje vandaag? Het zal niet zijn! Spelen en ravotten 
in recreatiedomein Huizingen en een bezoekje brengen aan de 
Chocoladetempel van Côte d’Or waar we zelf een reep chocola maken 
en een bezoekje brengen aan de fabriek. Sowieso dat we ook wel eens 
mogen proeven! Schrijf je maar snel in want de plaatsen zijn beperkt!

uitstap: chocoladetempel en recreatiedomein huizingen

voor 7 tot 13 jarigen

Verzamelen op het August Hermansplein te 
2560 Nijlen 
€ 45,00 
Aparte brief volgt na inschrijving, tijdens de 
zomer.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 30 deelnemers!

Super! Speelplein Boemerang & Grabbelpas Nijlen trekken voor de 
vijftiende keer op driedaagse. Dit jaar trekken we richting De Hoge 
Rielen in Kasterlee, te midden van de bossen. De animatorenploeg 
heeft uiteraard een superleuk programma in elkaar gestoken met 
spelletjes, een avondspel, knutselen, bosspelen, enzovoort. Te veel 
om op te noemen, en je hoort het al, het wordt weer onvergetelijk! 
Je gaat toch ook mee!?

voor 6 tot 13 jarigen

driedaagse 2017

Voor het bezoek aan de chocoladefabriek zijn gesloten schoenen verplicht (sandalen en open schoenen niet toegelaten!).
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Sporthal ‘t Zand 
Zandlaan 44 - 2560 Nijlen 
€ 2,50 
Flesje water, je sportschoenen (in een zak 
meebrengen, nog niet dragen!) en draag 
sportieve kledij.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Leer de basistechnieken van volleybal bij FH Nijlen, de experten 
bij uitstek. Eens toetsen, een opslag, … wie weet schuilt er wel 
een toptalent in jou! Kom je mee uitleven en ontdek zelf hoe leuk 
volleybal wel niet is.

volleybal

voor 4 tot 6 jarigen 
voor 7 tot 9 jarigen

Max. 20 deelnemers!

Verzamelen in het amfitheater aan ‘t Gesticht 
(achter het gemeentehuis) 
€ 2,50 
Drankjes, een koek, handdoek, zwemkledij, 
reservekledij en -schoenen, je fiets (die in orde is), 
indien nodig regenkledij en graag een fluovestje 
dragen. 

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 20 deelnemers!

We rijden met de fiets naar de kanoclub van Lier en daar beleven we 
enkele uurtjes waterplezier in de kajak. Je leert hoe goed te peddelen, 
welke verschillende kajaks er allemaal zijn, krijgt een drankje 
aangeboden en beleeft een zalige wateractiviteit.

kanovaren

voor 10 tot 13 jarigen

Lokaal Sint-Sebastiaan Boogschutters 
Looystraat naast nr. 28 - 2560 Nijlen 
€ 6,95 
Deelnemers mogen zelf geen eigen drankjes 
of snoep meebrengen. Drankjes kunnen 
aangekocht worden aan één euro.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Wil jij leren boogschieten? Kom dan zeker mee doen!  
Na een initiatie gaan we doelschieten: 2D en 3D (waarbij op 
3-dimensionale dieren, van kunststof of andere materialen,  
wordt geschoten).

boogschieten

voor 10 tot 13 jarigen
Max. 20 deelnemers!



62

Gemeenschapscentrum ‘t Dorp 
Berlaarsesteenweg 2 - 2560 Kessel 
€ 6,50 
Eventueel een zitkussen.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 20 deelnemers!

De film ‘Huisdiergeheimen’ is lachen van begin tot einde… de dolle 
avonturen die enkele huisdieren samen beleven zijn echt leuk om 
naar te kijken.  
En tijdens de pauze van de film voorzien we een lekkere koffiekoek, 
een glaasje fruitsap en een sandwich met choco of kaas. Lekker 
smullen en daarna kijken we samen naar het vervolg.

filmbrunch “huisdiergeheimen”

voor 4 tot 6 jarigen

Gemeenschapscentrum ‘t Dorp 
Berlaarsesteenweg 2 - 2560 Kessel 
€ 6,50 
/ (een drankje is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 15 deelnemers!

Je leert tijdens deze workshop foto’s bewerken zonder computer! 
De mogelijkheden zijn echt eindeloos! Via allerlei technieken ga je 
zelf aan de slag en kan je je volop uitleven.  
 
Een workshop i.s.m. Graffiti vzw.

workshop filterfabriek

voor 9 tot 13 jarigen

Parking Kruiskensberg 
Kruiskensbaan - 2560 Bevel 
€ 3,00 
Een rugzakje met flesje water en koek of 
stuk fruit in.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 25 deelnemers!

Piraat Nilus leefde lang geleden in onze gemeente. 
Onlangs vonden we per toeval, met de verbouwing van het 
gemeentehuis, een schatkaart terug. Gaan jullie samen met ons 
op pad om de schat te zoeken? Benieuwd naar waar die piraat 
Nilus ons overal stuurt en wat hij voor ons in petto heeft.

schattenjacht met piraat nilus

voor 4 tot 6 jarigen
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avontuur in sprookjesbos

voor 4 tot 6 jarigenGemeenschapscentrum ‘t Dorp 
Berlaarsesteenweg 2 - 2560 Kessel 
€ 3,00 
/ (een drankje is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 40 deelnemers!

In het sprookjesbos is het altijd plezant! Ook vandaag weer 
want onze sprookjesfiguren hebben heel wat in petto voor jou: 
knutselen, spelletjes spelen, een mini-zoekspel, dansen, … Kom 
jij ook mee doen?

filmontbijt “meester kikker”

voor 7 tot 13 jarigenGemeenschapscentrum ‘t Dorp 
Berlaarsesteenweg 2 - 2560 Kessel 
€ 6,50 
Eventueel een zitkussen.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 80 deelnemers!

Zalige morgen… kom met een lege maag naar onze activiteit want 
wij zorgen voor een lekker ontbijt. En daarna wordt de mooie film 
“Meester Kikker” op het grote doek geprojecteerd. Een klas met 
geen gewone meester, zo blijkt… 

ontdek academie nijlen

voor 6 tot 8 jarigen 
voor 8 tot 13 jarigen

Academie Nijlen 
Tibourstraat 10 - 2560 Nijlen 
€ 6,00 
Draag slechte kledij (kan vuil worden, 
mogelijks verfplekken) en voorzie een drankje.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 20 deelnemers!

De Nijlense academie nodigt ons uit… om eens kennis te maken met 
alles wat er op de academie te beleven valt… je kan vandaag heel wat 
schilder- en knutseltechnieken uitproberen. Kom mee doen en sta 
versteld wat jij allemaal niet kan!
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Atelier Klei-pl-@n 
Goorerf 34 - 2560 Nijlen 
€ 8,95 
Een drankje en draag best kledij die vuil 
mag worden.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 16 deelnemers!

We gaan aan de slag met klei vandaag in het atelier van Ann Verhaert. 
 
Maak een lichttoren, een leuk popje of een gedetailleerd hoofd.  
Je mag je werk mee naar huis nemen.

kleien

voor 7 tot 9 jarigen

Kindercoach Gitte Vervloet 
Bevel-Dorp 137 - 2560 Bevel 
€ 10,95 
Een (yoga)matje (als je dat hebt), een kussen, 
een stuk fruit of groentjes en tekenpapier + 
pennenzak met kleurpotloden.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 10 deelnemers!

Kom buiten op het gras in krijgershouding in contact met jouw 
hulpdier en luister welke boodschap hij voor jou heeft.  
We wisselen yogahoudingen af met sjamanistische technieken bij 
kindercoach Gitte Vervloet.

yoga en krachtdieren

voor 7 tot 9 jarigen

Gemeenschapscentrum ‘t Dorp 
Berlaarsesteenweg 2 - 2560 Kessel 
€ 3,00 
/ (een drankje is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 40 deelnemers!

Er was eens… een grabbelpasactiviteit waarbij er geknutseld 
werd, spelletjes gespeeld werden, een prachtig verhaal 
verteld werd en vooral veel plezier gemaakt werd. Wat denk 
je? Wil jij dat ook beleven? Schrijf je dan zeker in voor deze 
sprookjesachtige voormiddag.

plezier in sprookjesland

voor 7 tot 9 jarigen
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slotuitstap: pretpark bellewaerde

voor 6 tot 13 jarigenVerzamelen op het August Hermansplein te 
2560 Nijlen 
€ 23,50 
Lunchpakket, voldoende drankjes, een 
stukje fruit of koek en indien nodig 
regenkledij of zonnecrème en pet.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 80 deelnemers!

We sluiten onze zomervakantie bij de Grabbelpas af met een 
geweldige uitstap naar pretpark Bellewaerde. Geen gewoon 
pretpark maar ook een dierenpark, rustige attracties maar ook 
voor de echte durvers supersnelle achtbanen, caroussels en 
waterbanen. Jij gaat toch ook mee?!

vilten

voor 10 tot 13 jarigen
Atelier Klei-pl-@n 
Goorerf 34 - 2560 Nijlen 
€ 8,95 
Een drankje en draag best kledij die vuil mag 
worden.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 16 deelnemers!

Vilten is een erg plezante bezigheid. Met stukjes wol en zeep maken 
we mooie lapjes. We versieren er boekjes of pennen mee of maken 
heuse juweeltjes.  
 
Aan jou de keuze.

veel plezier 
 

deze zomervakantie!
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             Tienerwerking De Joeng

Speciaal voor alle 12-15 -jarigen is er Tienerwerking De Joeng! De Joeng is een samenwerking tussen de 
jeugddienst en Kroenkel vzw (de jeugdhuiswerking). Wekelijks voorzien we enkele activiteiten tijdens de 
zomervakantie waaruit je een keuze kan maken. Vervelen zit er voor tieners in Kessel, Bevel of Nijlen  
niet in dus!

 
de inschrijvingen voor de activiteiten lopen vanaf maandag 15 mei 2017, 19 uur,  

via http://nijlen.ticketgang.eu.
Het is handig als je vooraf al een account aangemaakt hebt (familie-account met alle gegevens in).  
Een handleiding van het inschrijfprogramma vind je op www.jeugdnijlen.be.

Tieners kunnen inschrijven tot drie dagen voor de activiteit doorgaat of tot de activiteit volzet is.  
Hou hier dus rekening mee.
 
Praktische info: 
 
- alle activiteiten worden begeleid door animatoren van de jeugddienst die minstens 18 jaar oud zijn en in 
   het bezit van een attest ‘Animator in het Jeugdwerk’ zijn, gecoacht door de jeugdconsulent;
- alle deelnemers zijn telkens verzekerd voor lichamelijke ongevallen - bij incidenten of ongevallen dient de 
   jeugdconsulent onmiddellijk op de hoogte gebracht te worden;
- annuleren van activiteiten kan tot 20 juni 2017 - let wel, er wordt steeds een annulatiekost van 2 euro 
   ingehouden - na 20 juni 2017 worden inschrijfkosten (min de annulatiekosten) enkel nog terugbetaald 
   mits voorlegging van doktersattest. 
 
tips! 
 ◆ Draag best kledij die aangepast is aan de activiteit en de weersomstandigheden. 
 ◆ Breng geen waardevolle voorwerpen of veel geld mee naar activiteiten. Je kan in het jeugdhuis al  
     wel eens een extra drankje aankopen (frisdranken kosten tussen 1 en 1,50 euro). 
 ◆ Zorg dat je fiets steeds in orde is als je deze dient mee te brengen. 
 
 
 
 
extra inlichtingen - contactpersoon 
 
Jeugdconsulent Gunther Melis  
is de verantwoordelijke van Tienerwerking De Joeng. 
 
Jeugddienst Nijlen - Kerkstraat 4 – 2560 NIJLEN 
Tel.: 03 410 03 76 - jeugddienst@nijlen.be 
www.jeugdnijlen.be 
 
Tijdens de zomervakantie schakelt de telefoon  
automatisch door naar de gsm van de jeugdconsulent.  
Wens je iets te bespreken of zit je met een specifieke  
vraag? Maak dan vooraf een afspraak of bel even om te  
informeren wanneer het past om langs te komen. 
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KAlendeR tIeneRweRKIng : 12-15 -jARIgen (geboortejaren 2002 + 2003 + 2004 + 2005)

dAtuM leeftIjd ACtIVIteIt uuR Info

o ma 03/07 12-15 Vijfdaags danskamp (t/m vr 07/07) 08.30u - 16.00u p. 68

o wo 05/07 12-15 summer kick-off - tienerfuif de joeng 20.30u - 23.00u p. 68

o do 06/07 12-15 de joeng-Mol kookt! 13.30u - 18.00u p. 68 

o vr 07/07 12-15 Advocaat van de duivel 13.30u - 16.00u p. 69

o wo 12/07 12-15 Workshop “Lightgraffiti” 13.30u - 16.30u p. 69

o vr 14/07 12-15 uitstap: subtropisch zwembad Vossemeren 08.30u - 16.30u p. 69

o ma 17/07 12-15 the survivors 14.00u - 16.00u p. 70

o wo 19/07 12-15 battle of the snow 13.30u - 16.00u p. 70

o do 20/07 12-15 uitstap: Recreatiedomein de ster 08.30u - 17.00u p. 70

o do 27/07 12-15 de joeng @ the movies 13.30u - 16.00u p. 71

o di 01/08 12-15 Komen eten (t/m do 03/08) 17.00u - 18.30u p. 71

o di 01/08 12-15 Is er wifi in Nijlen? 19.30u - 21.30u p. 71

o vr 04/08 12-15 Zaklampenspel 21.00u - 23.30u p. 72

o di 08/08 12-15 Action painting 14.00u - 16.30u p. 72

o wo 09/08 12-15 geocaching de joeng 13.30u - 17.00u p. 72

o do 10/08 12-15 Creatief met Pinterest 14.00u - 16.00u p. 73

o vr 11/08 12-15 uitstap: Recreatiedomein Huizingen 08.00u - 17.00u p.73

o ma 14/08 12-15 Perron-geluk 10.00u - 20.00u p. 73

o wo 16/08 12-15 de jeugdhuismoord 20.00u - 22.00u p. 74

o vr 18/08 12-15 Kamp tw de joeng (t/m dinsdag 22/08) info volgt p. 74

o wo 23/08 12-15 slotuitstap: Pretpark bellewaerde 08.15u - 18.15u p. 74
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Jeugdhuis Kroenkel 
Statiestraat 13 - 2560 Nijlen 
€ 2,00 
Draag je party-outfit! ;-)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

We zetten de zomer van 2017 in met een spetterend feestje in 
jeugdhuis Kroenkel! En niemand minder dan dj Drave Brown zal 
voor de beste schijven zorgen zodat iedereen stevig uit de bol kan 
gaan. Er is voor elke aanwezige een gratis drankje voorzien.  
Extra drankjes kunnen aangekocht worden (er zijn enkel 
alcoholvrije drankjes).

summer kick-off - tienerfuif de joeng

voor 12 tot 15 jarigen
Max. 40 deelnemers!

Gemeenschapscentrum ‘t Dorp 
Berlaarsesteenweg 2 - 2560 Kessel 
€ 6,00 
Keukenschort 

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Lap… we zitten bij De Joeng met een mol. En net nu we gaan 
koken… kunnen jullie de mol ontmaskeren en in tussentijd toch een 
lekkere maaltijd op tafel krijgen? We zijn benieuwd!

de joeng-mol kookt!

voor 12 tot 15 jarigen

Gemeenschapscentrum ‘t Dorp 
Berlaarsesteenweg 2 - 2560 Kessel 
€ 40,00 
Elke dag een lunchpakket, enkele drankjes, 
een koekje of stuk fruit en draag sportieve 
kledij.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Drie dansanimatoren nemen vijf dagen de tijd om samen met jullie 
allerlei dansen aan te leren, een show ineen te steken die we op 
vrijdag 7 juli 2017 brengen.  
 
Een danskamp dat je niet snel zal vergeten!

vijfdaags danskamp

voor 12 tot 15 jarigen
Max. 40 deelnemers!

8.30u - 16.00u

20.30u - 23.00u

13.30u - 18.00u
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Verzamelen op Speelplein Boemerang 
2560 Nijlen 
€ 22,00 
Lunchpakket, enkele drankjes, een 
versnapering, zwemgerief en eventueel 
zakgeld.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 20 deelnemers!

Relaxen vandaag! De Vossemeren is het ideale subtropische 
zwembad om je een ganse dag uit te leven, de ene glijbaan 
na de andere te nemen, zwemmen in golven of hevig door de 
wildwaterbaan. Waterratten present!

uitstap: subtropisch zwembad vossemeren

voor 12 tot 15 jarigen

Jeugdhuis Kroenkel 
Statiestraat 13- 2560 Nijlen 
€ 7,50 
/

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 12 deelnemers!

Lichten uit, rolluiken naar beneden, een donker jeugdhuis is klaar 
om met lightgraffiti te werken. Verbluffend wat je allemaal kan 
doen.  
 
Een workshop i.s.m. Graffiti vzw.

workshop lightgraffiti

voor 12 tot 15 jarigen

Jeugdhuis Kroenkel 
Statiestraat 13- 2560 Nijlen 
€ 2,50 
/

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Tijd voor een zalig spel! In kleine teams worden ideeën bedacht en 
uitgevoerd, krijg genoeg volgers om het te realiseren of wordt het 
weggestemd? Dan ga je terug naar af en begin je opnieuw. Laat de 
creativiteit en originaliteit maar komen!  
 
Er is een drankje voor iedereen voorzien.

advocaat van de duivel

voor 12 tot 15 jarigen
Max. 20 deelnemers!

13.30u - 16.00u

13.30u - 16.30u

8.30u - 16.30u
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Speelplein Nijlen (Goezo!-school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 2,50 
Draag kledij die nat en vuil mag worden.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Sneeuw? Het is toch zomer? Tja, hoe we deze battle tot een 
goed einde zullen brengen, moet je zelf komen ontdekken!  
Een drankje tussendoor is inbegrepen.

battle of the snow

voor 12 tot 15 jarigen
Max. 20 deelnemers!

Verzamelen op Speelplein Boemerang 
2560 Nijlen 
€ 15,00 
Lunchpakket, enkele drankjes, een 
versnapering, zwemgerief, zonnecrème en 
eventueel zakgeld.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 20 deelnemers!

Genieten van het zonnetje, een frisse duik in het water, amusement 
op de waterglijbanen, rustig wat chillen op het ligstrand.  
 
Dat wordt een geweldig dagje in De Ster.

uitstap: recreatiedomein de ster

voor 12 tot 15 jarigen

Verzamelen op parking aan Molenbos 
2560 Nijlen 
€ 2,50 
/

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Een spannend bosspel? Daar zegt De Joeng geen neen tegen. Welk 
team kan overleven, welk team moet het opgeven en wie is snel 
genoeg? Tussendoor wordt voor een verfrissing gezorgd.

the survivors

voor 12 tot 15 jarigen
Max. 25 deelnemers!

14.00u - 16.00u

13.30u - 16.00u

8.30u - 17.00u
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Jeugdhuis Kroenkel 
Statiestraat 13- 2560 Nijlen 
€ 2,50 
/

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 20 deelnemers!

Klaar voor een niet-zo-gewone quiz? Schrijf je dan maar snel 
in. Opdrachten, weetvragen, spelletjes, … voor ieder wat 
wils. Plezant zal het in alle geval worden, of je nu wint of niet. 
Tijdens de pauze krijg je een drankje.

is er wifi in nijlen?

voor 12 tot 15 jarigen

Gemeenschapscentrum ‘t Dorp 
Berlaarsesteenweg 2 - 2560 Kessel 
€ 15,00 
Een lege maag op de dagen dat je komt eten 
en een keukenschort op de kookdag.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 12 deelnemers!

De Joeng doet mee aan Komen Eten! Drie dagen, drie teams, 
drie keer gaan eten. Je schrijft je in voor de drie dagen en zal 
uitgenodigd worden om één dag vroeger te komen om mee de 
feestmaaltijd klaar te maken. De andere dagen kom je eten en  
geef je als jury punten aan het kookteam. Voor sfeer en 
gezelligheid, voor het eten, ... dat belooft!

komen eten

voor 12 tot 15 jarigen

Jeugdhuis Kroenkel 
Statiestraat 13- 2560 Nijlen 
€ 4,00 
/

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

We ploffen in de zetels van het jeugdhuis, laten de popcorn 
smaken en genieten van een fijn filmpje. Tussendoor is er ook een 
drankje voorzien. Hoe zalig kan de zomer zijn!

de joeng @ the movies

voor 12 tot 15 jarigen
Max. 20 deelnemers!

13.30u - 16.00u

17.00u - 18.30u

19.30u - 21.30u
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Verzamelen aan jeugdhuis Kroenkel 
Statiestraat 13 - 2560 Nijlen 
€ 2,50 
Je fiets en draag kledij die zeer vuil mag 
worden (en waaruit misschien niet alle 
vlekken meer uit gaan).

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

We gaan aan de slag met verf en voor een keertje zal er geen 
schilderij mee gemaakt worden. Wat dan wel?  
Talloze spelen met verf deze keer dus laat je beste kleren maar 
thuis vandaag! ;-)

action painting

voor 12 tot 15 jarigen
Max. 20 deelnemers!

Verzamelen aan jeugdhuis Kroenkel 
Statiestraat 13 - 2560 Nijlen 
€ 2,50 
Je fiets en wie een smartphone heeft, mag 
die mee brengen.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

We gaan op tocht met de gsm vandaag… de route wordt 
uitgestippeld en we gaan op zoek naar goed verstopte caches. 
Kan jij ze vlot mee vinden?  
Tussendoor voorzien we een verfrissing.

geocaching de joeng

voor 12 tot 15 jarigen

Verzamelen aan jeugdhuis Kroenkel 
Statiestraat 13 - 2560 Nijlen 
€ 2,50 
Je fiets (met werkende lichten) en een 
zaklamp (die handig te gebruiken is).

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

SOS…SOS… seinen met de zaklamp, tegenstanders 
uitschakelen, duels aangaan. Klaar voor een spannend 
avondspel? Wij wel! :-)  
 
Na de activiteit trakteren we nog een drankje in het jeugdhuis.

zaklampenspel

voor 12 tot 15 jarigen
Max. 20 deelnemers!

21.00u - 23.30u

14.00u - 16.30u

13.30u - 17.00u
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Verzamelen aan jeugdhuis Kroenkel 
Statiestraat 13- 2560 Nijlen 
€ 12,00 
Lunchpakket, enkele drankjes en wie een 
Buzzypas heeft, mag deze mee brengen.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 12 deelnemers!

We stappen vandaag de bus op… waar die ons overal naar toe 
brengt, bepaal jij mee! Er dienen immers per team heel wat 
opdrachten vervuld te worden om zo veel mogelijk punten te 
scoren want pas op het eind van de dag weten we hoe dit afloopt. 
‘s Avonds eten we nog samen een frietje in het jeugdhuis.

perron-geluk

voor 12 tot 15 jarigen

Verzamelen op speelplein Boemerang 
2560 Nijlen 
€ 11,50 
Lunchpakket, enkele drankjes, een 
versnapering, zwemgerief, zonnecrème en 
eventueel zakgeld.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 20 deelnemers!

We trekken er nog eens op uit met De Joeng, richting Huizingen 
deze keer, in Vlaams-Brabant. Een rustig dagje met enkele 
spelen, een openlucht-zwembad en ander plezier want daar 
zorgen wij wel voor.

uitstap: recreatiedomein huizingen

voor 12 tot 15 jarigen

Jeugdhuis Kroenkel 
Statiestraat 13- 2560 Nijlen 
€ 5,00 
Waardevol kosteloos materiaal om te 
knutselen: wc-rolletjes, yoghurtpotjes, 
eierdoosjes, kaasdoosjes, …

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Creatievelingen, allemaal op post! We leven ons nog eens goed 
uit met knutselen, plakken, verven, enzovoort. En we gebruiken 
Pinterest voor de leukste, tofste en mooiste ideetjes. Een 
ontspannend namiddagje met tussendoor een drankje er bij.

creatief met pinterest

voor 12 tot 15 jarigen
Max. 20 deelnemers!

14.00u - 16.00u

8.00u - 17.00u

10.00u - 20.00u
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Jeugdhuis Kroenkel 
Statiestraat 13- 2560 Nijlen 
€ 2,50 
/

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Spannend van begin tot eind. We spelen vandaag een echte queeste…  
 
Ieder krijgt een rol toebedeeld en samen geraken we verzeild in een 
moordzaak. Wie krijgt dit uitgeklaard?

de jeugdhuismoord

voor 12 tot 15 jarigen
Max. 20 deelnemers!

Verzamelen aan jeugdhuis Kroenkel 
Statiestraat 13 - 2560 Nijlen 
€ 80,00 
Aparte brief volgt tijdens de zomervakantie!

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Vijf dagen op kamp om de zomer af te ronden, dat mag 
je uiteraard als tiener niet missen! Bosspelen, kampvuur, 
op tocht, lekker eten, feestje op maandagavond, … alle 
ingrediënten zijn voorzien om er een geweldig kamp van te 
maken! We vertoeven in Ham dit jaar.

vijfdaags tienerkamp - ham

voor 12 tot 15 jarigen
Max. 35 deelnemers!

Verzamelen op August Hermansplein 
2560 Nijlen 
€ 23,50 
Lunchpakket, voldoende drankjes, een 
stukje fruit of versnapering en indien nodig 
regenkledij.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 20 deelnemers!

We sluiten onze zomervakantie bij Tienerwerking De Joeng af 
met een geweldige uitstap naar pretpark Bellewaerde. Geen 
gewoon pretpark maar ook een dierenpark, rustige attracties 
maar ook voor de echte durvers supersnelle achtbanen, 
caroussels en waterbanen. Jij gaat toch ook mee?!

slotuitstap: pretpark bellewaerde

voor 12 tot 15 jarigen

20.00u - 22.00u

8.15u - 18.15u
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mET DANK AAN:

alle verenigingen, organisaties, personen die voor de grabbelpas één of 
meerdere activiteiten aanbieden:

 FH Nijlen - Volleybal | Hobby4You | Academie Nijlen | Kinder- en Jeugdjury bib Nijlen | Klei-pl-@n
Toys - Kindercoach - Gitte Vervloet | Ponyclub ’t Boonhof | KVLV O.-L.-V.-Nijlen | Happy Me

Koninklijke Kano Club Lier | Brandweer Nijlen | Turnclub Lenig & Vlug
Chocolatier Chris Jacobs | Studio Dance? Fun! | Tennisclub Molenbos | Karateclub Goju-Ryu Nijlen

Fotoclub Folerma | Natuurpunt – afdeling De Wielewaal
HBS Sint-Sebastiaan Nijlen – boogschieten | Gidsenwerking Kessel-Fort + cultuurdienst  

animatoren jeugddienst Nijlen

Onze zeventig-koppige animatorenploeg en in het bijzonder:
Werkgroep vakantiewerkingen jeugddienst Nijlen: Bervoets Jeroen, Bollaerts Sara, De Vos Brent,  
De Vos Nienke, De Winter Evelien, Dierckx Yarni, Dillen Dries, Gyzels Lore, Horemans Ellen, Jacobs Sofie, 
Jansens Nina, Melis Gunther (jeugdconsulent), Rymen Jill, Thys Felia, Truyen Sine, Van Den Broeck Hanne, 
Van Den Broeck Jana, Van Hoof Flore, Van Roey Julie, Van Soom Dennis, Vandenberghe Elisabeth,  
Vandenberghe Samuel, Verhoeven Bauke en Vermeulen Hanne. 
 
Stuurgroep Speelplein Boemerang: Bollaerts Sara, De Winter Evelien, Jacobs Sofie,  
Melis Gunther (jeugdconsulent), Truyen Sine, Van Den Broeck Hanne, Van Roey Julie en Van Soom Dennis.

gemeentebestuur Nijlen 
en het personeel van diverse gemeentelijke diensten.



jeugddIenst nIjlen - KeRKstRAAt 4 - 2560 nIjlen
www.jeugdnIjlen.be 

jeugddIenst@nIjlen.be


