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DATUM LEEFTIJD ACTIVITEIT PAGINA

ma 12/02/2018 12-15 Workshop 'Dramalama' p. 11

wo 14/02/2018 12-15 Valentijnsontbijt en cupidospel p. 11

do 15/02/2018 12-15 Uitstap: schaatsen + Netepark p. 12

Tienerwerking  

DE Joeng

voor 12-15 - jarigen

DATUM LEEFTIJD ACTIVITEIT PAGINA
ma 12/02/2018 4-6 Spelen met playmaïs en papier p. 4

ma 12/02/2018 4-6 Avontuur met Mega Mindy & Mega Toby p. 4

ma 12/02/2018 7-9 Workshop 'Dramalama' p. 5

ma 12/02/2018 7-9 Knutsel er op los! p. 5

ma 12/02/2018 10-13 Creatief met fotokunst p. 6

ma 12/02/2018 10-13 Workshop 'Dramalama' p. 6

di 13/02/2018 4-6 Filmvoorstelling: "Kiwi & Strit" p. 7

di 13/02/2018 7-9 Keuken op stelten p. 7

di 13/02/2018 7-13 Sport en spel in het Beekpark p. 8

di 13/02/2018 7-13 Filmnamiddag: "Uilenbal" p. 8

do 15/02/2018 4-6 Uitstap: binnenspeeltuin KidStop p. 9

do 15/02/2018 7-13 Uitstap: schaatsen + Hidrodoe p. 9

kalender activiteiten 
krokusvakantie 2018grabbelpasvoor 4-13 - jarigen
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Tienerwerking  

DE Joeng

voor 12-15 - jarigen

activiteiten krokusvakantie 2018
Beste meisjes en jongens, beste ouders

Het nieuwe jaar loopt al weer even… en we tellen al af naar de eerstkomende 
schoolvakantie. Tijdens de krokusvakantie hebben we enkele fijne activiteiten voorzien 
waaraan je kan deelnemen.

Voor de leeftijden bij de activiteiten hanteren we de geboortejaren (bijvoorbeeld: wie 
pas in het najaar 4 jaar wordt, kan nu toch ook al deelnemen want geboortejaar 2014 
wordt gebruikt bij de inschrijvingen).

Tot binnenkort!

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

http://nijlen.ticketgang.eu

Je dient over een account op TicketGang te beschikken. Weet je niet zeker meer of je 
al een account hebt, geef dan je mailadres in en klik op ‘paswoord vergeten’ (misschien 
heb je er immers al eentje via Snack). Je krijgt dan je paswoord toegestuurd. Heb je nog 
geen account, dan kan je deze eenvoudig aanmaken.

De inschrijvingen gaan van start op donderdag 18 januari 2018 vanaf 19 uur en lopen 
tot 7 februari 2018 (of tot dat een activiteit volzet is).

Wie niet online wenst in te schrijven, kan in het gemeentehuis terecht op 
donderdagavond 18 januari 2018 van 19 uur tot 20 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 7 februari 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 9.45 uur tot 12.00 uur 

€ 6,00 

een kartonnen doos (met je naam op) om je 

werkjes in weg te steken en een koekje of stuk 

fruit als tussendoortje

Gemeenschapscentrum 't Dorp 

Berlaarsesteenweg 2 - 2560 KESSEL

maandag 12 februari 2018 
spelen met playmaïs en papier

We starten de krokusvakantie meteen met een creatieve activiteit: 
we maken leuke creaties met playmaïs, op papier, in de hoogte, met 
patronen, aan de slag met onze eigen fantasie.  
 
Tijdens de pauze is er een drankje voorzien. 

activiteit voor de 
4-6-jarigen

geboortejaren: 
2012, 2013, 2014

Max. 25 deelnemers!

Uren: 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: 
 
 
Verzamelplaats: 

van 14.00 uur tot 16.00 uur 

€ 3,00 

een koekje of stuk fruit als tussendoortje

Gemeenschapscentrum 't Dorp 

Berlaarsesteenweg 2 - 2560 KESSEL

maandag 12 februari 2018 
avontuur met mega mindy en mega toby

Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee, dat is het niet! Het is Mega 
Mindy die vandaag samen met Mega Toby jullie hulp nodig heeft tijdens 
een leuke spelnamiddag. Kom jij mee helpen?

We voorzien een drankje tijdens de pauze.

activiteit voor de 
4-6-jarigen

geboortejaren: 
2012, 2013, 2014

Max. 30 deelnemers!

Uren: 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: 
Verzamelplaats: 
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van 9.30 uur tot 12.30 uur 

€ 6,50 

een koekje of stuk fruit als tussendoortje

Gemeenschapscentrum 't Dorp 

Berlaarsesteenweg 2 - 2560 KESSEL

maandag 12 februari 2018 
workshop 'dramalama'
Acteren is spelen. Tijdens ‘Dramalama’ proeven de deelnemers van 
speltechnieken van theater: rollenspel, improvisatie… oefenen met de 
stem, met je lichaam, uitbeelden, nieuwe manieren ontdekken om van je 
te laten horen… Klinkt alvast goed!

Een drankje wordt tijdens de pauze voorzien.  
Workshop i.s.m. Graffiti vzw.

activiteit voor de 
7-9-jarigen

geboortejaren: 
2009, 2010, 2011

Uren: 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: 
Verzamelplaats:  

Max. 15 deelnemers!

van 13.45 uur tot 16.00 uur 

€ 6,00 

een koekje of stuk fruit als tussendoortje

Gemeenschapscentrum 't Dorp 

Berlaarsesteenweg 2 - 2560 KESSEL

maandag 12 februari 2018 
knutsel er op los! 
Al wie graag knutselt moet deze namiddag zeker komen. We maken 
enkele toffe creaties en gaan aan de slag met verschillende materialen. 
Knutsel er op los, wees maar zeker!

Een drankje wordt tijdens de pauze voorzien.

activiteit voor de  
7-9-jarigen

geboortejaren: 
2009, 2010, 2011

Uren: 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: 
Verzamelplaats:  

Max. 25 deelnemers!
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van 10.00 uur tot 12.00 uur 

€ 6,00 

een foto van 15 cm op 15 cm (afgeprint met 

een laserprinter (anders lukt het niet) of 

mail een foto door voor 9 februari 2018 naar 

gunther.melis@nijlen.be) en een koekje of stuk 

fruit als tussendoortje

Gemeenschapscentrum 't Dorp 

Berlaarsesteenweg 2 - 2560 KESSEL

maandag 12 februari 2018 
creatief met fotokunst

Kies je mooiste foto uit en we gaan er creatief mee aan de slag. We 
werken met fototransfers waarbij we de foto gaan overbrengen op een 
houten kader. Een werkje waarbij we voorzichtig te werk gaan maar het 
resultaat zal prachtig zijn. Een drankje wordt tijdens de pauze voorzien.

activiteit voor de 
10-13-jarigen

geboortejaren: 
2005, 2006, 2007, 2008

Max. 15 deelnemers!

Uren: 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: 
 
 
 
 
Verzamelplaats: 

van 14.00 uur tot 16.00 uur 

€ 6,50 

een koekje of stuk fruit als tussendoortje

jeugdhuis Kroenkel 

Statiestraat 13 - 2560 NIJLEN

maandag 12 februari 2018 
workshop 'dramalama'

Acteren is spelen. Tijdens ‘Dramalama’ proeven de deelnemers van 
speltechnieken van theater: rollenspel, improvisatie… oefenen met de 
stem, met je lichaam, uitbeelden, nieuwe manieren ontdekken om van je 
te laten horen… Klinkt alvast goed!

Een drankje wordt tijdens de pauze voorzien.  
Workshop i.s.m. Graffiti vzw.

activiteit voor de 
10-13-jarigen

geboortejaren: 
2005, 2006, 2007, 2008

Max. 15 deelnemers!

Uren: 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: 
Verzamelplaats: 
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van 10.30 uur tot 11.30 uur 

€ 6,00 

/

Gemeenschapscentrum 't Dorp 

Berlaarsesteenweg 2 - 2560 KESSEL

dinsdag 13 februari 2018 
filmvoorstelling "kiwi en strit" 
Kiwi is geel, netjes en voorzichtig. Strit is paars, groezelig en wild. Samen 
wonen ze op een open plek in het bos. Ze zijn nieuwsgierig en willen alles 
uitproberen. Ook al loopt dat steevast verkeerd af. Bereid je maar voor 
op een ontspannend filmpje!

We voorzien een drankje en versnapering tijdens de pauze.

activiteit voor de 
4-6-jarigen

geboortejaren: 
2012, 2013, 2014

Uren: 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: 
Verzamelplaats:  

Max. 40 deelnemers!

van 9.00 uur tot 11.30 uur 

€ 3,00 

een drankje en naargelang het weer kleed je 

je best warm aan

ingang van het sportcentrum 

Gemeentestraat 36 a - 2560 NIJLEN

dinsdag 13 februari 2018 
sport en spel in het beekpark 

Af en toe moeten we tijd maken om eens goed buiten te spelen en te 
sporten… ook bij de Grabbelpas zorgen we daar graag al eens voor en 
vandaag vertoeven we dan ook in het Beekpark. Op het programma: 
voetbal, trefbal, honkbal, hindernissenparcours, … Goe Gespeeld!

activiteit voor de 
7-13-jarigen

geboortejaren: 
2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011

Uren: 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: 
 
Verzamelplaats:  

Max. 30 deelnemers!
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van 10.00 uur tot 12.00 uur  

of van 13.30 uur tot 15.30 uur 

€ 7,00 

een keukenshort en twee potjes om iets in op 

te bergen

Gemeenschapscentrum 't Dorp

Berlaarsesteenweg 2 - 2560 KESSEL

dinsdag 13 februari 2018 
keuken op stelten

De keuken is in gereedheid gebracht om onze grabbelpassers zelf aan 
de slag te laten gaan. We maken iets lekkers klaar, proeven en smullen, 
hopelijk om duimen en vingers van af te likken!

Een drankje wordt tijdens de pauze voorzien.

activiteit voor de 
7-9-jarigen

geboortejaren: 
2009, 2010, 2011

Max. 6 deelnemers!

Uren: 
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: 
 
Verzamelplaats: 

van 13.30 uur tot 15.15 uur 

€ 6,00 

/

Gemeenschapscentrum 't Dorp

Berlaarsesteenweg 2 - 2560 KESSEL

dinsdag 13 februari 2018 
filmnamiddag 'Uilenbal'

Meral heeft een beste vriend: hij is klein, grijs, heeft vier pootjes en heet 

Piepiep. Meral vindt het niet erg dat haar nieuwe klasgenoten nauwelijks naar 

haar omkijken; met haar troetelmuis heeft ze de handen vol. Ze neemt Piepiep 

zelfs mee op bosklassen: een stadsmuis in de vrije natuur. Dan wordt Piepiep door 

een uil gegrepen. Meral is ontroostbaar en geeft haar klasgenoten de schuld.  

Maar tijdens de zoektocht naar het nest van de uil, ontdekt Meral hoe belangrijk 

vriendschap is.

We voorzien een drankje en versnapering tijdens de pauze.
activiteit voor de 

7-13-jarigen

geboortejaren: 

2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011

Max. 50 deelnemers!

Uren: 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: 
Verzamelplaats: 
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van 13.00 uur tot 16.30 uur 

€ 9,50 

/

August Hermansplein - 2560 NIJLEN

donderdag 15 februari 2018 
uitstap: binnenspeeltuin KidStop 
De allerkleinsten mogen zich een namiddagje gaan uitleven in de 
binnenspeeltuin KidStop in Voortkapel. Een springkasteel, trampolines, 
een funhouse, … dat wordt ongetwijfeld superplezant.  
 
Er wordt voor iedereen ook een drankje voorzien (want eigen drankjes 
zijn niet toegelaten).

activiteit voor de 
4-6-jarigen

geboortejaren: 
2012, 2013, 2014

Uren: 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: 
Verzamelplaats:  

Max. 20 deelnemers!

van 9.00 uur tot 16.30 uur 

€ 11,50 

een lunchpakket, voldoende drankjes en een 

versnapering (koek/fruit), handschoenen en 

warme sokken

August Hermansplein - 2560 NIJLEN

donderdag 15 februari 2018 
uitstap: schaatsen + Hidrodoe 
We maken er vandaag een leuk dagje van! In de voormiddag trekken we 
naar de Bloso-ijsbaan (openluchtijsbaan met overdekking) en binden we 
schaatsen aan. Als we tijdens de middag ons boterhammen opgegeten 
hebben, wandelen we naar het water-doe-centrum Hidrodoe in Herentals 
met allerlei doe-opstellingen met water.  
Het belooft een superfijn dagje te worden.

activiteit voor de 
7-13-jarigen

geboortejaren: 
2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011

Uren: 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: 
 
 
Verzamelplaats:  Max. 45 deelnemers!
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TIENERWERKING DE JOENG 

Beste tieners

De krokusvakantie komt er aan… een weekje geen school en hopelijk heb jij 
tussendoor ook nog wel even tijd over om mee te doen met een van 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 18 januari 2018, vanaf 19 uur, en tot 7 februari 2018  
(of tot dat een activiteit volzet is) via onze inschrijfsite: http://nijlen.ticketgang.eu.  
Als je al een account hebt op TicketGang (van de Grabbelpas bijvoorbeeld) kan je 
gewoon inloggen en anders maak je eerst even een account aan.

Wie niet online wenst in te schrijven, kan in het gemeentehuis terecht op 
donderdagavond 18 januari 2018 van 19 uur tot 20 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 7 februari 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!

de animatoren en jeugdconsulent

Tienerwerking De Joeng is een co-organisatie van 

Kroenkel vzw en jeugddienst Nijlen
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van 14.00 uur tot 17.00 uur 

€ 6,50 

een koek of stuk fruit als tussendoortje

Jeugdhuis Kroenkel 

Statiestraat 13 - 2560 NIJLEN

maandag 12 februari 2018 
workshop 'dramalama'
Acteren is spelen. Tijdens ‘Dramalama’ proeven de deelnemers van 
speltechnieken van theater: rollenspel, improvisatie… oefenen met de 
stem, met je lichaam, uitbeelden, nieuwe manieren ontdekken om van je 
te laten horen… Klinkt alvast goed!

Een drankje wordt tijdens de pauze voorzien.  
Workshop i.s.m. Graffiti vzw.

activiteit voor de 
12-15-jarigen

geboortejaren: 
2003, 2004, 2005, 2006

Uren: 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: 
Verzamelplaats: 

van 9.00 uur tot 12.00 uur 

€ 6,00 

draag iets rood vandaag ;-)

Jeugdhuis Kroenkel 

Statiestraat 13 - 2560 NIJLEN

woensdag 14 februari 2018 
Valentijnsontbijt en cupidospel

Valentijn… 14 februari… de dag van de liefde! Hoe kunnen we die 
beter starten dan met een lekker ontbijtje… en daarna spelen we het 
cupidospel, het spel der liefde! Het wordt een gezellige voormiddag bij 
De Joeng, met een vleugje romantiek in de lucht.

activiteit voor de 
12-15-jarigen

geboortejaren: 
2003, 2004, 2005, 2006

Uren: 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: 
Verzamelplaats: 
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meer informatie:   
 
Gemeente Nijlen – afdeling Sociaal en Vrije Tijd
Kerkstraat 4 – 2560 NIJLEN

jeugdconsulent Gunther Melis
tel. 03 410 03 76 – gunther.melis@nijlen.be
www.jeugdnijlen.be
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van 9.00 uur tot 16.30 uur 

€ 11,50 

een lunchpakket, voldoende drankjes en je 

zwemgerief, handschoenen en warme sokken

August Hermansplein - 2560 NIJLEN

donderdag 15 februari 2018 
uitstap: schaatsen + Netepark

We maken er vandaag een leuk dagje van! In de voormiddag gaan we 
naar de Bloso-ijsbaan (openluchtijsbaan met overdekking) en binden we 
de schaatsen aan. Als we tijdens de middag ons boterhammen opgegeten 
hebben, wandelen we naar het Netepark in Herentals voor een plonsje in 
het zwembad. Het belooft een superfijn dagje te worden.

activiteit voor de 
12-15-jarigen

geboortejaren: 
2003, 2004, 2005, 2006

Uren: 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: 
 
Verzamelplaats: 


