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Voor 8-15 -jarigen

maandag 
2 juli 2018 

t/m  
vrijdag 

6 juli 2018

Fantastisch aanbod voor de 8-15 -jarigen: drie dansanimatoren nemen vijf 
dagen de tijd om samen met jullie allerlei dansen aan te leren en een show 
ineen te steken die we op vrijdag 6 juli 2018 brengen: “So you think you can 
Grabbel, editie 6”.  
 
Het wordt een danskamp dat je niet snel zal vergeten!

8.30u - 16.00u (show op vrijdag om 18 uur) 
Gemeenschapscentrum ‘t Dorp 
Berlaarsesteenweg 2 - 2560 Kessel 
€ 45,00 
Elke dag een lunchpakket, enkele drankjes, een koekje 
of stuk fruit en draag sportieve kledij.

uren: 
Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

(geboortejaren 2003 t/m 2010)

danskamp 2018

opt
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en 
op 

vri
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i !

max. 50 deelnemers

(geboortejaren 2005 t/m 2014)
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(geboortejaren 2003 t/m 2010)

creakamp 2018

We bieden deze zomer een leuk kamp aan voor de creatievelingen! Tijdens 
het creakamp, van maandag tot donderdag, worden er tijdens de voormiddag 
telkens enkele knutselwerkjes gemaakt, op maat van de kinderen. In de 
namiddag kunnen ze zich ofwel verder uitleven in het crea-atelier van 
Speelplein Boemerang of gewoon mee spelen in het open speelaanbod op 
het speelplein. Wie er graag nog een extra dagje aan breidt, kan zich apart 
inschrijven voor de uitstap op vrijdag van Speelplein Boemerang.

8.45u - 16.00u 
Goezo! Klokkenlaan (Speelplein Boemerang) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 36,00 
Elke dag een lunchpakket en een drankje voor tijdens 
de middag en draag kledij die vuil mag worden.

uren: 
Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

(geboortejaren 2005 t/m 2014)

Voor 4-13 -jarigen*

10-13 -jarigen 
9 t/m 12 juli 2018 

 
7-9 -jarigen 

16 t/m 19 juli 2018 
 

4-6 -jarigen 
23 t/m 26 juli 2018

max. 25 deelnemers

*in drie leeftijdsgroepen 
(4-6 / 7-9 / 10-13)
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Voor 4-13 -jarigen

vijf  
speelpleinweken  

zomer 2018

Schrijf je alvast in voor een volledig weekje speelpleinplezier! Kinderen 
kiezen op Speelplein Boemerang zelf wat ze graag willen doen: er zijn 
verschillende speelhoeken (crea-atelier, speeldorpen, bouwhoek, zand- en 
waterspeelplaats, verkleedhoek, een sport- en spelwinkel, een tienerkot, een 
chill-out, …) en daarnaast worden er elke dag ook enkele leuke activiteiten 
aangeboden (bosspelen, pleinspelen, koken, een leuke tocht, …). De week 
wordt op vrijdag afgesloten met een uitstap.

8.45u - 16.00u 
Speelplein Boemerang (Goezo! Klokkenlaan) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 35,00 (incl. uitstap) 
Elke dag een lunchpakket en een drankje voor tijdens 
de middag en draag speelkledij.

uren: 
Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

(geboortejaren 2005 t/m 2014)

weekje speelplein boemerang 2018
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weekje speelplein boemerang 2018

PRAKTISCHE INFO:
* In de voormiddag krijgen kinderen water of (choco)melk en een koekje. In de namiddag 
kunnen ze kiezen tussen water, melk en enkele frisdranken en voorzien we een stukje fruit. 
 
* Op vrijdag gaan we op uitstap. We vertrekken dan iets vroeger… alle kinderen worden 
ten laatste om 8.30 uur op het speelplein verwacht en we komen terug tegen 16.30 uur. 
Voor de uitstap geef je een lunchpakket en voldoende drankjes mee. Voorzie ook kledij 
aangepast aan de weersvoorspellingen. 
 
* Er is geen voor- of naopvang voorzien. De deuren openen om 8.45 uur en tegen 16 uur kan 
je jouw kind terug komen ophalen. 
 
* Een team van 15 gekwalificeerde animatoren, onder leiding van een hoofdanimator en 
gecoördineerd door de jeugdconsulent, zorgen voor enthousiaste begeleiding en animeren 
alle kinderen.

WEEK 1: 9 t/m 13 juli 2018
met op vrijdag uitstap naar recreatiedomein Het Zilvermeer
 
WEEK 2: 16 t/m 20 juli 2018
met op vrijdag uitstap naar Technopolis en recreatiedomein De Nekker 
WEEK 3: 23 t/m 27 juli 2018
met op vrijdag uitstap naar de Alpacaboerderij en de speeltuin in Bokrijk 
WEEK 4: 30 juli t/m 3 augustus 2018
met op vrijdag uitstap naar doe-mee-boerderij ’t Groenhof (4-6 -jarigen) of 
de Olmense Zoo (7-13 -jarigen) 
WEEK 5: 6 t/m 10 augustus 2018
met op vrijdag uitstap naar recreatiedomein De Mosten 

(geboortejaren 2005 t/m 2014)

Belangrijk: Speelplein Boemerang blijft tijdens de zomer uiteraard ook toegankelijk voor 
inschrijvingen ter plaatse voor een halve of hele dag speelplezier! We geven ouders, die 
dat wensen, nu de kans om voor een volledige week al in te schrijven maar het aanbod 
zoals dit vorige jaren gekend was, blijft ook bestaan. Voor losse dagen inschrijven kan nu 
nog niet.
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(geboortejaren 2003 t/m 2006)

Voor 6-13 -jarigen

maandag 
13 augustus 2018 

t/m  
woensdag 

15 augustus 2018

Super! Speelplein Boemerang & Grabbelpas Nijlen trekken voor de zestiende 
keer op driedaagse. Dit jaar trekken we richting de Ardennen waar we rustig 
in Wiesme vertoeven. De animatorenploeg heeft een superleuk programma 
in elkaar gestoken met spelletjes, een avondspel, knutselen, bosspelen, een 
kampvuur, enzovoort. Te veel om op te noemen. Je gaat toch ook mee!?

8.00u (vertrek) - 18.00u (terugkomst) 
Verzamelen op het August Hermansplein te Nijlen 
€ 49,50 
Aparte brief volgt in de zomer.

uren: 
Locatie:  
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

(geboortejaren 2005 t/m 2012)

driedaagse 2018

max. 40 deelnemers
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tienerkamp De Joeng 2018

Tienerwerking De Joeng sluit traditioneel de zomerwerking af met een 
kamp... Het is een zalige afsluiter, vol toffe activiteiten (bosspelen, kampvuur, 
dorpsspel, crea, lekker eten, enzovoort).  
 
Het kamp sluiten we af met een feestje. Niet te missen! We trekken dit jaar 
naar de Ardennen!

8.00u (vertrek) - 18.00u (terugkomst) 
Verzamelen aan jeugdhuis Kroenkel 
Statiestraat 13 - 2560 Nijlen 
€ 80,00 
Aparte brief volgt in de zomer.

uren: 
Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

(geboortejaren 2003 t/m 2006)(geboortejaren 2005 t/m 2012)

Voor 12-15 -jarigen

maandag  
13 augustus 2018 

t.e.m. 
vrijdag  

17 augustus 2018

max. 25 deelnemers

i.s.m. kroenkel vzw



INSCHRIJVINGEN & BETALEN 
MOGELIJK VANAF 15 JANUARI  2018: 

HTTP://NIJLEN.TICKETGANG.EU

info: jeugdconsulent Gunther Melis 
03 410 03 76 - gunther.melis@nijlen.be 

www.jeugdnijlen.be

Annuleren kan tot 15 juni 2018 mits een annulatiekost van 2 euro per dag.  
Na deze datum kan je enkel mits voorlegging van een doktersattest annuleren.  
Ook dan wordt de annulatiekost aangerekend.


