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DATUM LEEFTIJD ACTIVITEIT PAGINA

do 27/12/2018 12-15 Het grote kerstpakjesspel p. 10

wo 02/01/2019 12-15 Olympische Winterspelen p. 10

do 03/01/2019 12-15 Let the games begin p. 11

vrij 04/01/2019 12-15 Uitstap: Schaatsen p. 11

ACTIVITEIT PAGINA

Tienerwerking 

DE Joeng

voor 12-15 - jarigen

DATUM LEEFTIJD ACTIVITEIT PAGINA
wo 02/01/2019 4-6 Workshop 1-2-3 piano p. 4

wo 02/01/2019 7-9 Een koekje van eigen deeg p. 4

wo 02/01/2019 10-13 Olympische Winterspelen p. 5

do 03/01/2019 4-6 Poi poink! p. 5

do 03/01/2019 7-9 Poi poink! p. 5

do 03/01/2019 7-9 Een koekje van eigen deeg p. 4

do 03/01/2019 10-13 Creatief met takken p. 6

vrij 04/01/2019 7-13 Iglo's bouwen doe je zo! p. 6

vrij 04/01/2019 7-13 Uitstap: Schaatsen p. 7

kalender activiteiten
kerstvakantie 2018-2019

grabbelpasvoor 4-13 - jarigen
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Tienerwerking 

DE Joeng

voor 12-15 - jarigen

grabbelpas nijlen 

activiteiten kerstvakantie
Beste meisjes en jongens, beste ouders

De kerstvakantie komt stilaan in zicht! Tussen Kerstmis en Nieuwjaar vieren wij 
zelf ook feest maar begin januari zijn we er helemaal klaar voor en presenteren 
we jullie enkele leuke activiteiten.

We hanteren deze vakantie nog de geboortejaren van 2018. Wie dus 4 jaar 
wordt in 2019, moet nog even geduld hebben tot aan de krokusvakantie.

inschrijven en betalen
Wie wil deelnemen, dient zich vooraf in te schrijven en ook te betalen. 
De inschrijvingen lopen via onze inschrijfsite:

https://nijlen.ticketgang.eu

Je dient over een account te beschikken. Weet je niet zeker meer of je al een 
account hebt, geef dan je mailadres in en klik op ‘paswoord vergeten’. Je 
krijgt dan je paswoord toegestuurd. Heb je nog geen account, dan kan je deze 
eenvoudig aanmaken.

De inschrijvingen gaan van start op donderdag 22 november 2018 vanaf 
17.30 uur en lopen tot 17 december 2018 (of tot dat een activiteit volzet is).

Wie niet online wenst in te schrijven, kan in het gemeentehuis terecht 
op donderdagavond 22 november 2018 van 17.30 uur tot 18.30 uur aan de 
onthaalbalie.

Als je online inschrijft, dien je ook ineens online te betalen (via bankkaart en 
kaartlezer of kredietkaart). 
Let op: activiteiten annuleren kan tot 17 december 2018 (je betaalt wel altijd 
2 euro annulatiekosten per activiteit). Na deze datum gebeurt er enkel een 
gedeeltelijke terugbetaling na het binnenbrengen van een doktersbewijs.
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van 14.00 uur tot 16.00 uur

€ 6,50

/

Gemeenschapscentrum 't Dorp

Berlaarsesteenweg 2 - 2560 KESSEL

woensdag 2 januari 2019

workshop 1-2-3 piano
Olifant Olaf wil dolgraag piano leren spelen. Zijn beste vriend Aap 
wil hem helpen. Maar de grote goesting van Olaf draait uit op een 
teleurstelling ... Tot er een vogeltje binnenvliegt dat voor hem de 
zon weer doet schijnen. Benieuwd hoe het verder gaat? Kom dan mee 
genieten van dit mooie verhaal en laat je creativiteit prikkelen door 
muziek, taal, beeld en beweging. Tijdens de pauze is een drankje 
voorzien. activiteit voor de 

4-6-jarigen
geboortejaren:
2012, 2013, 2014

Max. 15 deelnemers!

Uren:
Deelnameprijs:
Meebrengen:
Verzamelplaats: 

van 13.00 uur tot 15.30 uur

€ 7,00

Een keukenschort en een zakje.

Gemeenschapscentrum 't Dorp

Berlaarsesteenweg 2 - 2560 KESSEL

woensdag 2 of donderdag 3 januari 2019
een koekje van eigen deeg

Van deze lekkernij word je helemaal blij. We gaan zelf aan de slag, 
mengen, kneden en vorm geven… helemaal klaar? Bakken maar! Terwijl 
onze koekjes in de oven staan, maken we een rendierpotje. Hierin nemen 
we de koekjes achteraf mee naar huis. We maken trouwens ook gluten– 
en lactosevrije koekjes en voorzien een drankje voor tussendoor.

activiteit voor de 
7-9-jarigen

geboortejaren:
2009, 2010, 2011

Max. 6 deelnemers!

Uren:
Deelnameprijs:
Meebrengen:
Verzamelplaats: 

Van deze lekkernij word je helemaal blij. We gaan zelf aan de slag, 
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van 13.45 uur tot 15.45 uur

€ 3,00

kleed je warm/droog aan

park Tibourschrans ('t Hofke)

Tibourstraat 10 - 2560 NIJLEN

woensdag 2 januari 2019

olympische winterspelen
Tienerwerking De Joeng en Grabbelpas Nijlen verbroederen vandaag 
en organiseren hun eigen editie van de Olympische Winterspelen! Geen 
alledaagse disciplines komen aan bod, teams nemen het tegen elkaar op, 
de koude kan ons niet deren want we spelen en sporten er op los! 
Wie haalt er goud?

activiteit voor de 
10-13-jarigen

geboortejaren:
2005, 2006, 2007, 2008

Uren:
Deelnameprijs:
Meebrengen:
Verzamelplaats:  

Tienerwerking De Joeng en Grabbelpas Nijlen verbroederen vandaag 

Max. 20 deelnemers!

van 10.00 uur tot 12.00 uur (voor 4-6 jarigen)

van 13.30 uur tot 16.00 uur (voor 7-9 jarigen)

€ 6,50

Draag losse kledij waar je makkelijk in kunt 

bewegen.

Gemeenschapscentrum 't Dorp

Berlaarsesteenweg 2 - 2560 KESSEL

donderdag 3 januari 2019
poi poink! 
Op supergrote ballen gaan we springen, rollen, zitten en hangen, maar 
we kunnen er ook mee botsen, gooien en terug opvangen. We dansen met 
een reuzenballon in de lucht en met de Poi’s (een sok gevuld met een 
waterballon), leren we ‘the butterfl y’ en ‘the wave’! Kom mee springen 
en dansen! Poink, poink! 
We voorzien een drankje tijdens de pauze.

activiteit voor de
4-6-jarigen
7-9-jarigen

geboortejaren:
2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014

Uren:

Deelnameprijs:
Meebrengen:

Verzamelplaats:  

Op supergrote ballen gaan we springen, rollen, zitten en hangen, maar 

Max. 15 deelnemers!
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van 13.00 uur tot 15.30 uur

€ 6,00

Een kniptang en een zakje om je werk in mee 

te nemen

Gemeenschapscentrum 't Dorp

Berlaarsesteenweg 2 - 2560 KESSEL

donderdag 3 januari 2019
creatief met takken

We leven ons helemaal uit met wat zelfuitgezochte takken. Nog geen 
idee wat je met deze takken allemaal kunt doen? Geen probleem, wij 
stimuleren jouw creatief brein en onder begeleiding van onze animatoren 
tover je de mooiste kunstwerken tevoorschijn!  Er wordt tussendoor een 
drankje voorzien.

activiteit voor de 
10-13-jarigen

geboortejaren:
2005, 2006, 2007, 2008

Max. 15 deelnemers!

Uren:
Deelnameprijs:
Meebrengen:

Verzamelplaats: 

van 9.30 uur tot 11.30 uur

€ 3,00

/

Gemeenschapscentrum 't Dorp

Berlaarsesteenweg 2 - 2560 KESSEL

vrijdag 4 januari 2019
Iglo's bouwen doe je zo!

In teams ga je de strijd aan om de beste, grootste, mooiste, … iglo te 
bouwen. Doorsta onze winterse proeven, om zo voldoende blokken te 
verzamelen en de Eskimo’s te verbluffen met jouw bouwkunsten. 

Tijdens de pauze voorzien we een drankje.

activiteit voor de
7-13-jarigen

geboortejaren:
2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011

Max. 20 deelnemers!

Uren:
Deelnameprijs:
Meebrengen:
Verzamelplaats: 

In teams ga je de strijd aan om de beste, grootste, mooiste, … iglo te 

We leven ons helemaal uit met wat zelfuitgezochte takken. Nog geen 
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van 13.00 uur tot 16.30 uur

€ 6,00

Handschoenen (= verplicht), 

draag dikke kousen en kleed je warm aan.

August Hermansplein - 2560 NIJLEN

vrijdag 4 januari 2019

uitstap: schaatsen 

Op naar de openluchtschaatsbaan in Herentals! Deze schaatsbaan heeft 
alles voor een sportieve en toch gezellige namiddag. In openlucht, toch 
overdekt en wie nog niet zo goed kan schaatsen kan rekenen op hulp. 
Plezier verzekerd!

activiteit voor de 
7-13-jarigen

geboortejaren:
2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011

Uren:
Deelnameprijs:
Meebrengen:

Verzamelplaats:  

Max. 42 deelnemers!

WWW.JEUGDNIJLEN.BE
voor alle informatie over de 

vakantiewerkingen en 
het jeugdbeleid van gemeente Nijlen
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TIENERWERKING DE JOENG 

Beste tieners

De kerstvakantie komt er aan… een feestvakantie voor de meesten onder jullie 
maar wellicht heb je tussendoor ook nog wel even tijd over om mee te doen 
met de activiteiten van Tienerwerking De Joeng!

Tieners van 12 tot 15 jaar (geboortejaren 2003, 2004, 2005 en 2006) kunnen 
deelnemen. Tieners van 12 en 13 jaar kunnen trouwens zowel deelnemen bij 
De Joeng als bij de Grabbelpas.

Inschrijven kan vanaf donderdag 22 november 2018, vanaf 17.30 uur, en lopen 
tot 24 december 2018 (of tot dat een activiteit volzet is) via onze inschrijfsite: 
https://nijlen.ticketgang.eu.

Wie niet online wenst in te schrijven, kan in het gemeentehuis terecht 
op dinsdagavond 22 november 2018 van 17.30 uur tot 18.30 uur aan de 
onthaalbalie, bij de jeugdconsulent.

Als je online inschrijft, dien je ook ineens online te betalen (via bankkaart en 
kaartlezer of kredietkaart). Let op: activiteiten annuleren kan tot 
24 december 2018 (je betaalt wel altijd 2 euro annulatiekosten per activiteit). 
Na deze datum gebeurt er enkel een gedeeltelijke terugbetaling na het 
binnenbrengen van een doktersbewijs.

Tot binnenkort!

Tienerwerking De Joeng is een co-organisatie van 

Kroenkel vzw en jeugddienst Nijlen



1010

van 13.45 uur tot 15.45 uur

€ 3,00

kleed je warm/droog aan

park Tibourschrans ('t Hofke)

Tibourstraat 10 - 2560 NIJLEN

woensdag 2 januari 2019
olympische winterspelen

Tienerwerking De Joeng en Grabbelpas Nijlen verbroederen vandaag 
en organiseren hun eigen editie van de Olympische Winterspelen! Geen 
alledaagse disciplines komen aan bod, teams nemen het tegen elkaar op, 
de koude kan ons niet deren want we spelen en sporten er op los! 
Wie haalt er goud?

activiteit voor de 
12-15-jarigen

geboortejaren:
2003, 2004, 2005, 2006

Uren:
Deelnameprijs:
Meebrengen:
Verzamelplaats: 

van 13.30 uur tot 16.00 uur

€ 3,00

kerstcadeautje (max. 2,50 euro)

Gemeenschapscentrum 't Dorp

Berlaarsesteenweg 2 - 2560 KESSEL

donderdag 27 december 2018
het grote kerstpakjesspel

Kerstmis is weer daar! Jingle bells, jingle bells, jingle bells, all the way… 
welk kerstcadeautje neem jij mee? Deze namiddag mag je je verwachten 
aan spannende duels, een champagneglas tienerbubbels, een warm 
tussendoorhapje om even te bekomen en een superleuk eindspel om te 
bepalen wie welk cadeautje zal krijgen.

activiteit voor de 
12-15-jarigen

geboortejaren:
2003, 2004, 2005, 2006

Uren:
Deelnameprijs:
Meebrengen:
Verzamelplaats: 

Kerstmis is weer daar! Jingle bells, jingle bells, jingle bells, all the way… 

Tienerwerking De Joeng en Grabbelpas Nijlen verbroederen vandaag 
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van 19.00 uur tot 21.00 uur

€ 2,50

/

jeugdhuis Kroenkel

Statiestraat 13 - 2560 NIJLEN 

donderdag 3 januari 2019
let the games begin
Het wintert volop… het nieuwe jaar is net gestart… we zetten ons gezellig 
in het jeugdhuis rond de tafels en spelen hippe gezelschapsspelen! 
Let the games begin!

Er wordt tijdens de activiteit een drankje voorzien. Jeugdhuis Kroenkel 
is eveneens geopend. Vanzelfsprekend krijgen onze tieners geen 
alcoholische dranken aangeboden.

activiteit voor de 
12-15-jarigen

geboortejaren:
2003, 2004, 2005, 2006

Uren:
Deelnameprijs:
Meebrengen:
Verzamelplaats: 

Het wintert volop… het nieuwe jaar is net gestart… we zetten ons gezellig 

van 13.00 uur tot 16.30 uur

€ 6,00

handschoenen (= verplicht), draag best dikke 

kousen en eventueel een zakcentje om iets 

aan te kopen.

August Hermansplein - 2560 NIJLEN 

vrijdag 4 januari 2019
uitstap - schaatsen
Wie zoeft er nog eens mee over de ijsbaan? Trek die schaatsen maar 
aan en laat je kunsten maar zien. Of zonder kunstjes mag je ook mee 
natuurlijk… want gewoon enkele rondjes schaatsen is even plezant! 
Duffel je warm in want we gaan naar de overdekte openluchtijsbaan 
in Herentals.

activiteit voor de 
12-15-jarigen

geboortejaren:
2003, 2004, 2005, 2006

Uren:
Deelnameprijs:
Meebrengen:

Verzamelplaats: 

Wie zoeft er nog eens mee over de ijsbaan? Trek die schaatsen maar 
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Info:

Gemeente Nijlen - afdeling Sociaal en Vrije Tijd

Kerkstraat 4 - 2560 NIJLEN

tel. 03 410 02 11 - www.jeugdnijlen.be

(nood)nummer tijdens vakantiewerking zelf:

03 410 03 76
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Wij wensen iedereen alvast prettige feestdagen toe!


