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Hallo jongens en meisjes,
beste ouders

Hier is ie weer: de gloednieuwe zomerbrochure. Kijk snel binnenin en ontdek wat we dit jaar weer allemaal 
voor jullie in petto hebben. Groot of iets minder groot, er valt voor iedereen weer heel wat te beleven 
tijdens de grote vakantie. 

In naam van het gemeentebestuur dank ik graag onze gemeentelijke medewerkers voor alweer een pareltje 
van een aanbod én de ganse animatorenploeg voor hun onmisbare inzet. 

Verder wens ik iedereen een zonnige, speelse en deugddoende vakantie toe!

Carrie Verelst,
schepen voor Jeugd

Info: www.jeugdnIjlen.be
COLOFON:
Samenstelling programma:  
Gemeente Nijlen – afdeling Sociaal en Vrije Tijd in samenwerking met diverse organisaties

Redactie: Nathalie Gijsels, Gunther Melis en Nadine Van Looy
Opmaak brochure: Nadine Van Looy
Eindredactie: jeugdconsulent Gunther Melis
Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Nijlen, Carrie Verelst, Kerkstraat 4 – 2560 NIJLEN

MeT dAnK AAn:

alle verenigingen en organisaties die voor onze zomerwerkingen één of meerdere activiteiten 
aanbieden:

FH Nijlen | Academie Nijlen | Kinder– en jeugdjury bib Nijlen 
Voice & Toys – kindercoach Gitte Vervloet |  Ponyclub ’t Boonhof | KVLV O.-L.-V.– Nijlen 

Koninklijke Kano Club Lier | Brandweer Nijlen | Turnclub Lenig & Vlug | Chocolatier Chris Jacobs 
Tennisclub Molenbos | Karateclub Goju–Ryu Nijlen | Fotoclub Folerma | Gezinsbond Nijlen  

Natuurpunt – afdeling De Wielewaal | HBS Sint-Sebastiaan Nijlen   
Bogaertsheide – zelfpluktuin | De Ullewanne – Mandenvlechterij | Gidsenwerking Kessel-Fort

onze zeventig-koppige animatorenploeg en in het bijzonder:

Werkgroep vakantiewerkingen Jeugd Nijlen: Sara Bollaerts, Daan De Belder, Brent De Vos, Nele Dierckx, 
Yarni Dierckx, Dries Dillen, Seppe Faes, Ellen Horemans, Kelly Ides, Zoë Janssens,
Gunther Melis (jeugdconsulent), Julie Schuermans, Sine Truyen, Xann Van Couteren,
Hanne Van Den Broeck, Jana Van Den Broeck, Anaïs Van Ostaede, Elisabeth Vandenberghe,
Lauren Vangoidsenhoven, Lode Verhaegen, Bauke Verhoeven, Cynthia Verlinden en Sieben Verscuren

Stuurgroep Speelplein Boemerang: Sara Bollaerts, Evelien De Winter, Sofie Jacobs, Gunther Melis (jeugd-
consulent), Sine Truyen, Hanne Van Den Broeck, Julie Van Roey en Dennis Van Soom  
met medewerking van Wannes Leirs
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CoÖRdInATIe ZoMeRweRKIngen

Speelplein Boemerang en Tienerwerking De Joeng worden gecoördineerd door onze jeugdconsulent,  
Gunther Melis. Grabbelpas Nijlen wordt vanaf deze zomervakantie gecoördineerd door de klantenadviseur 
aanbod, Nathalie Gijsels.

De voltallige animatorenploeg wordt gecoördineerd en gecoacht door de jeugdconsulent, Gunther Melis.

De jeugdconsulent is tevens het aanspreekpunt rond inclusie en doet alle intakegesprekken hiervoor (voor 
alle vakantiewerkingen). Hij brieft de animatoren en voert de nodige evaluatiegesprekken met hen.
Wenst u een afspraak met de jeugdconsulent in het gemeentehuis (of tijdens de zomer op het speelplein), 
dan kunt u via onderstaande gegevens dit aanvragen. Er wordt enkel nog op afspraak gewerkt.

Voor algemene vragen of informatie kunt u terecht bij de onthaalmedewerkers in het gemeentehuis; zij 
helpen u graag verder. Zij zijn telefonisch bereikbaar op het nummer 03 410 02 11 of via info@nijlen.be. Via 
dit nummer kunt u ook doorverbonden worden met de medewerkers van de afdeling Sociaal en Vrije Tijd.

Hebt u een specifieke vraag, dan kunt u mailen naar jeugd@nijlen.be (uw mail komt zowel bij de 
jeugdconsulent als de klantenadviseur aanbod terecht).

(nood)nuMMeR TIjdenS de ZoMeRVAKAnTIe VooR Alle VAKAnTIeweRKIngen = 03 410 03 76
(verbindt van 1 juli 2018 tot en met 17 augustus 2018 door naar de gsm van de jeugdconsulent)

Ter info: van 18 tot 31 augustus 2018 liggen de vakantiewerkingen stil en zijn de medewerkers ook niet bereikbaar.
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dATuM leefTIjd ACTIVITeIT uuR Info

o ma 02/07 8-15 Danskamp (t/m vrijdag 06/07) 08.30u - 16.00u p. 10

o di 03/07 4-13 Speelfestival - start zomer 2018 13.30u - 16.30u p. 20 

o di 03/07 10-13 Grabbelpas: Creatief met chocolade 10.00u - 12.00u p. 20 

o di 03/07 10-13 Grabbelpas: Kajakken 12.15u - 16.45u p. 20 

o wo 04/07 4-6 Grabbelpas: Op stap met de Gruffalo (VM) 09.30u - 12.00u p. 21

o wo 04/07 4-6 Grabbelpas: Op stap met de Gruffalo (NM) 13.30u - 16.00u p. 21

o wo 04/07 4-6 Grabbelpas: Yoga en rode bietjes 14.00u - 16.00u p. 21

o wo 04/07 7-9 Grabbelpas: Het geheim van de mummie (VM) 10.00u - 12.00u p. 21

o wo 04/07 7-9 Grabbelpas: Het geheim van de mummie (NM) 13.00u - 15.00u p. 21

o wo 04/07 10-13 Grabbelpas: Creatief met chocolade (VM) 10.00u - 12.00u p. 20 

o wo 04/07 10-13 Grabbelpas: Creatief met chocolade (NM) 13.30u - 15.30u p. 20 

o wo 04/07 12-15 Tienerwerking: Dagje naar zee 07.45u - 20.00u p. T3

o do 05/07 7-9 Grabbelpas: Op bezoek bij de brandweer 09.30u - 12.00u p. 22 

o do 05/07 7-9 Grabbelpas: Oriëntatieloop (VM) 09.30u - 12.00u p. 22

o do 05/07 7-9 Grabbelpas: Oriëntatieloop (NM) 13.30u - 16.00u p. 22

o do 05/07 10-13 Grabbelpas: Op bezoek bij de brandweer 13.30u - 16.00u p. 22

o do 05/07 10-13 Grabbelpas: Squash 13.45u - 15.15u p. 22

o do 05/07 12-15 Tienerwerking: Nachtspel 20.45u - 23.45u p. T3

o vr 06/07 7-9 Grabbelpas: Yoga en zaadbommen 14.00u - 16.00u p. 23

o vr 06/07 10-13 Grabbelpas: Bowling 13.15u - 15.30u p. 23

o ma 09/07 10-13 Creakamp (t/m donderdag 12/07) 08.45u - 16.00u p. 10

o ma 09/07 4-13 Speelplein Boemerang - halve of hele dag 08.45u - 16.00u p. 12

o ma 09/07 4-6 Grabbelpas: Op buitenaards avontuur (VM) 09.00u - 12.00u p. 25

o ma 09/07 4-6 Grabbelpas: Op buitenaards avontuur (NM) 13.00u - 16.00u p. 25

o ma 09/07 4-6 Grabbelpas: Soldaat paraat 09.00u - 16.00u p. 25

o ma 09/07 7-9 Grabbelpas: Boetseer er op los! (VM) 09.30u - 12.00u p. 23

o ma 09/07 7-9 Grabbelpas: Boetseer er op los! (NM) 13.30u - 16.00u p. 23

o ma 09/07 7-9 Grabbelpas: Karate 09.30u - 11.30u p. 24

o ma 09/07 7-9 Grabbelpas: Op bezoek bij de brandweer (VM) 09.30u - 12.00u p. 22

o ma 09/07 7-9 Grabbelpas: Op bezoek bij de brandweer (NM) 13.30u - 16.00u p. 22

o ma 09/07 7-13 Grabbelpas: Buikdansen 14.00u - 16.00u p. 24

o ma 09/07 10-13 Grabbelpas: Fotografie (VM) 09.00u - 11.30u p. 24

o ma 09/07 10-13 Grabbelpas: Fotografie (NM) 13.00u - 15.30u p. 24

o ma 09/07 10-13 Grabbelpas: Moordenaar gezocht 13.00u - 16.00u p. 25

o di 10/07 4-13 Speelplein Boemerang - halve of hele dag 08.45u - 16.00u p. 12

o di 10/07 4-6 Grabbelpas: Schattentocht op den Kruiskensberg (V) 10.00u - 12.00u p. 27

o di 10/07 4-6 Grabbelpas: Schattentocht op den Kruiskensberg (N) 13.30u - 15.30u p. 27

KAlendeR ZoMeRVAKAnTIe 2018 - jeugd nIjlen



5

o di 10/07 7-9 Grabbelpas: Circusinitiatie 14.00u - 16.00u p. 26

o di 10/07 7-9 Grabbelpas: Gevecht om het drakenei (VM) 10.00u - 12.00u p. 27

o di 10/07 7-9 Grabbelpas: Gevecht om het drakenei (NM) 13.00u - 15.00u p. 27

o di 10/07 10-13 Grabbelpas: Creatief met chocolade 13.30u - 15.30u p. 20

o di 10/07 10-13 Grabbelpas: Extreme stratego 13.00u - 16.00u p. 26

o di 10/07 10-13 Grabbelpas: Geocaching (VM) 10.00u - 12.00u p. 26

o di 10/07 10-13 Grabbelpas: Geocaching (NM) 13.30u - 15.30u p. 26

o di 10/07 10-13 Creakamp: Viltpopjes 08.45u - 12.00u p. 27

o di 10/07 12-15 Tienerwerking: Creatief met chocolade 10.00u - 12.00u p. T3

o wo 11/07 4-13 Speelplein Boemerang - themadag - 
Chaos in Milkyway-land

08.45u - 16.00u p. 28

o do 12/07 4-13 Speelplein Boemerang - halve of hele dag 08.45u - 16.00u p. 12

o do 12/07 4-6 Grabbelpas: SSSSSSuper leuk knutselen (VM) 09.30u - 12.00u p. 29

o do 12/07 4-6 Grabbelpas: SSSSSSuper leuk knutselen (NM) 13.30u - 16.00u p. 29

o do 12/07 7-9 Grabbelpas: De grootste stam van het speelplein 09.00u - 16.00u p. 28

o do 12/07 7-9 Grabbelpas: Sport en spel in het Beekpark 13.30u - 16.00u p. 29

o do 12/07 7-9 Grabbelpas: Vlechten met touw en wol 09.30u - 12.00u p. 30

o do 12/07 10-13 Creakamp: Geweven armbandjes 08.45u - 12.00u p. 28

o do 12/07 10-13 Grabbelpas: Mandje vlechten 13.30u - 16.00u p. 29

o vr 13/07 4-6 Grabbelpas: Yoga en zaadbommen 14.00u - 16.00u p. 23

o vr 13/07 4-13 Uitstap: recreatiedomein Zilvermeer 08.30u - 16.30u p. 30

o vr 13/07 12-15 Tienerwerking: Survival en recreatiedomein  
Zilvermeer

08.30u - 16.30u p. T4

o ma 16/07 7-9 Creakamp (t/m donderdag 19/07) 08.45u - 16.00u p. 10

o ma 16/07 4-13 Speelplein Boemerang - halve of hele dag 08.45u - 16.00u p. 12

o ma 16/07 4-6 Grabbelpas: Ponyrijden 10.00u - 12.00u p. 31

o ma 16/07 4-6 Grabbelpas: Rox is vermist (VM) 09.00u - 12.00u p. 32

o ma 16/07 4-6 Grabbelpas: Rox is vermist (NM) 13.00u - 16.00u p. 32

o ma 16/07 7-9 Grabbelpas: Je eigen insectenhotel bouwen 09.30u - 12.00u p. 31

o ma 16/07 7-9 Grabbelpas: Percussie (VM) 10.00u - 12.00u p. 31

o ma 16/07 7-9 Grabbelpas: Percussie (NM) 13.00u - 15.00u p. 31

o ma 16/07 7-9 Creakamp: Prachtige pluimen (VM) 08.45u - 12.00u p. 32

o ma 16/07 7-9 Creakamp: Prachtige pluimen (NM) 13.00u - 16.00u p. 32

o ma 16/07 10-13 Grabbelpas: Fotografie (VM) 09.00u - 11.30u p. 24

o ma 16/07 10-13 Grabbelpas: Fotografie (NM) 13.00u - 15.30u p. 24

o ma 16/07 10-13 Grabbelpas: Gustosa Lasagna 13.30u - 16.00u p. 30

o ma 16/07 10-13 Grabbelpas: Je eigen insectenhotel bouwen 13.00u - 15.30u p. 31

o ma 16/07 10-13 Grabbelpas: Waar is Nero? 13.00u - 16.00u p. 32

o di 17/07 4-13 Speelplein Boemerang - halve of hele dag 08.45u - 16.00u p. 12

o di 17/07 4-9 Grabbelpas: Filmbrunch: Kapitein Onderbroek 11.30u - 13.30u p. 34
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o di 17/07 5-6 Grabbelpas: Boekenfestijn 13.00u - 16.30u p. 33

o di 17/07 7-8 Grabbelpas: Boekenfestijn 13.00u - 16.30u p. 33

o di 17/07 6-9 Grabbelpas: Bezoek aan Kessel-Fort &  
Avonturentocht 

14.00u - 16.30u p. 33

o di 17/07 7-9 Grabbelpas: Bessen plukken op de Bogaertsheide 09.30u - 12.00u p. 33

o di 17/07 7-9 Grabbelpas: Het superduel 09.00u - 16.00u p. 34

o di 17/07 7-9 Creakamp: Klimmende kameleon (VM) 08.45u - 12.00u p. 35

o di 17/07 7-9 Creakamp: Klimmende kameleon (NM) 13.00u - 16.00u p. 35

o di 17/07 10-13 Grabbelpas: Filmontbijt: Hotel, de grote L 08.45u - 11.30u p. 34

o di 17/07 10-13 Grabbelpas: Gustosa Lasagna (VM) 09.00u - 11.30u p. 30

o di 17/07 10-13 Grabbelpas: Gustosa Lasagna (NM) 14.00u - 16.30u p. 30

o di 17/07 12-15 Tienerwerking: Filmontbijt: Hotel, de grote L 08.45u - 11.30u p. T4

o wo 18/07 4-13 Speelplein Boemerang - themadag - SOS Walvis 08.45u - 16.00u p. 36 

o wo 18/07 4-6 Grabbelpas: Kleuterbingo 13.30u - 16.00u p. 35

o wo 18/07 6-9 Grabbelpas: Kriebelbeestjestocht 09.30u - 12.00u p. 35

o wo 18/07 7-9 Grabbelpas: Ponyrijden 14.00u - 16.00u p. 31

o wo 18/07 10-13 Grabbelpas: Ponyrijden 10.00u - 12.00u p. 31

o wo 18/07 12-15 Tienerwerking: Workshop “Striptrip” 13.30u - 16.30u p. T4

o do 19/07 4-13 Speelplein Boemerang - halve of hele dag 08.45u - 16.00u p. 12

o do 19/07 4-6 Grabbelpas: Ponyrijden 14.00u - 16.00u p. 31

o do 19/07 5-6 Grabbelpas: Boekenfestijn 13.00u - 16.30u p. 33

o do 19/07 7-8 Grabbelpas: Boekenfestijn 13.00u - 16.30u p. 33

o do 19/07 7-9 Creakamp: Creatief met gips 08.45u - 16.00u p. 36

o do 19/07 7-9 Grabbelpas: Ik heb je! 09.00u - 16.00u p. 36

o do 19/07 7-9 Grabbelpas: Ponyrijden 10.00u - 12.00u p. 31

o do 19/07 7-9 Grabbelpas: Yoga in het bos 14.00u - 16.00u p. 37

o do 19/07 10-13 Grabbelpas: Mandje vlechten 09.30u - 12.00u p. 29

o vr 20/07 4-15 Uitstap: Technopolis + recreatiedomein De Nekker 08.30u - 16.30u p. 37

o ma 23/07 4-6 Creakamp (t/m donderdag 26/07) 08.45u - 16.00u p. 10

o ma 23/07 4-13 Speelplein Boemerang - halve of hele dag 08.45u - 16.00u p. 12

o ma 23/07 4-6 Grabbelpas: De verdwenen schatkist (VM) 09.00u - 12.00u p. 37

o ma 23/07 4-6 Grabbelpas: De verdwenen schatkist (NM) 13.00u - 16.00u p. 37

o ma 23/07 4-6 Creakamp: Schitterende sambaballen 08.45u - 12.00u p. 38

o ma 23/07 4-6 Grabbelpas: Yoga in het bos 14.00u - 16.00u p. 37

o ma 23/07 7-9 Grabbelpas: Knallen met ballen 13.30u - 16.00u p. 38

o ma 23/07 10-13 Grabbelpas: Levend ganzenbord 13.00u - 16.00u p. 38

o di 24/07 4-13 Speelplein Boemerang - halve of hele dag 08.45u - 16.00u p. 12

o di 24/07 4-6 Creakamp: Creatief met rubber 08.45u - 12.00u p. 39

o di 24/07 4-6 Grabbelpas: Spelen in ‘t Hofke 10.00u - 12.00u p. 39

o di 24/07 6-9 Grabbelpas: Kriebelbeestjestocht 09.30u - 12.00u p. 35
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o di 24/07 10-13 Grabbelpas: Sightseeing XXL 13.00u - 16.00u p. 39

o wo 25/07 4-13 Speelplein Boemerang - themadag -  
Het dolle circus Boem

08.45u - 16.00u p. 40

o wo 25/07 12-15 Tienerwerking: De Joeng kookt en maakt mocktails 13.15u - 16.00u p. T5

o do 26/07 4-13 Speelplein Boemerang - halve of hele dag 08.45u - 16.00u p. 12

o do 26/07 7-9 Grabbelpas: Avatar 09.00u - 16.00u p. 40

o do 26/07 7-9 Grabbelpas: Bessen plukken op de Bogaertsheide 09.30u - 12.00u p. 33

o do 26/07 12-15 Tienerwerking: De Slimste Tiener van Nijlen 14.00u - 16.00u p. T5

o vr 27/07 4-13 Uitstap: Alpacaboerderij + speeltuin Bokrijk 08.30u - 16.30u p. 40

o ma 30/07 4-13 Speelplein Boemerang - halve of hele dag 08.45u - 16.00u p. 12

o ma 30/07 4-6 Grabbelpas: Marsmannetjestocht 09.00u - 16.00u p. 41

o ma 30/07 4-6 Grabbelpas: Ruzie in Afrika (VM) 09.00u - 12.00u p. 41

o ma 30/07 4-6 Grabbelpas: Ruzie in Afrika (NM) 13.00u - 16.00u p. 41

o ma 30/07 7-9 Grabbelpas: Tennis 14.00u - 16.00u p. 42

o ma 30/07 10-13 Grabbelpas: De grote smokkeloorlog 13.00u - 16.00u p. 41

o di 31/07 4-13 Speelplein Boemerang - halve of hele dag 08.45u - 16.00u p. 12

o di 31/07 4-6 Grabbelpas: Tennis 14.00u - 16.00u p. 42

o di 31/07 7-9 Grabbelpas: Bankroof 09.00u - 16.00u p. 42

o di 31/07 10-13 Grabbelpas: Fear in the dark 13.00u - 16.00u p. 42

o wo 01/08 4-13 Speelplein Boemerang - themadag -  
De Ketnetcatastrofe

08.45u - 16.00u p. 43

o wo 01/08 7-9 Grabbelpas: Gymnastiek fantastiek 13.30u - 15.30u p. 43

o wo 01/08 7-13 Grabbelpas: Zwembad-pretbad 09.30u - 12.00u p. 44

o wo 01/08 10-13 Grabbelpas: Freerun/Parcours 09.30u - 11.30u p. 43

o wo 01/08 12-15 Tienerwerking: Paintballen 13.45u - 16.15u p. T6

o do 02/08 4-13 Speelplein Boemerang - halve of hele dag 08.45u - 16.00u p. 12

o do 02/08 4-6 Grabbelpas: Kleuterdans 09.30u - 11.30u p. 44

o do 02/08 4-6 Grabbelpas: Kleutergym 13.30u - 15.30u p. 44

o do 02/08 6-9 Grabbelpas: Kriebelbeestjestocht 09.30u - 12.00u p.  35

o do 02/08 7-9 Grabbelpas: Theaterworkshop 10.00u - 12.00u p. 45

o do 02/08 9-13 Grabbelpas: Theaterworkshop 13.00u - 15.00u p. 45

o do 02/08 12-15 Tienerwerking: Workshop “Puck” 14.00u - 16.30u p. T6

o vr 03/08 4-6 Uitstap: Doe-mee-boerderij ‘t Groenhof 08.30u - 16.30u p. 45

o vr 03/08 7-9 Grabbelpas: Karate 09.30u - 11.30u p. 24

o vr 03/08 4-13 Uitstap: Olmense Zoo 08.30u - 16.30u p. 45

o ma 06/08 4-13 Speelplein Boemerang - halve of hele dag 08.45u - 16.00u p. 12

o ma 06/08 4-6 Grabbelpas: Het grote Maya-de-bij-spel (VM) 09.00u - 12.00u p. 46

o ma 06/08 4-6 Grabbelpas: Het grote Maya-de-bij-spel (NM) 13.00u - 16.00u p. 46

o ma 06/08 10-13 Grabbelpas: Giga jungle speed 13.00u - 16.00u p. 46

o ma 06/08 10-13 Grabbelpas: Karate 09.30u - 11.30u p. 24

o di 07/08 4-13 Speelplein Boemerang - halve of hele dag 08.45u - 16.00u p. 12
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o di 07/08 7-9 Grabbelpas: Bessen plukken op de Bogaertsheide 09.30u - 12.00u p. 33

o di 07/08 7-9 Grabbelpas: Indiaan zijn is fijn! 09.00u - 16.00u p. 47

o di 07/08 7-9 Grabbelpas: Red de Kesselse Heide 13.00u - 15.00u p. 47

o di 07/08 7-9 Grabbelpas: Volleybal 14.00u - 16.00u p. 47

o di 07/08 10-13 Grabbelpas: Heftige spelen 13.00u - 16.00u p. 46

o di 07/08 10-13 Grabbelpas: Kriebelbeestjestocht 09.30u - 12.00u p. 35

o di 07/08 12-15 Tienerwerking: Extreme watergames 13.15u - 16.00u p. T6

o wo 08/08 4-13 Speelplein Boemerang - themadag -  
Disneyland op stelten

08.45u - 16.00u p. 48

o wo 08/08 6-9 Grabbelpas: Kriebelbeestjestocht 09.30u - 12.00u p. 35

o do 09/08 4-13 Speelplein Boemerang - halve of hele dag 08.45u - 16.00u p. 12

o do 09/08 4-6 Grabbelpas: Volleybal 14.00u - 16.00u p. 47

o do 09/08 6-9 Grabbelpas: Bezoek aan Kessel-Fort &  
Avonturentocht

14.00u - 16.30u p. 33

o do 09/08 7-9 Grabbelpas: Bessen plukken op de Bogaertsheide 09.30u - 12.00u p. 33

o do 09/08 7-9 Grabbelpas: Cowboys vs indianen 09.00u - 16.00u p. 48

o do 09/08 10-13 Grabbelpas: Volleybal 10.00u - 12.00u p. 47

o do 09/08 12-15 Tienerwerking: Levende cluedo 13.30u - 16.00u p. T7

o vr 10/08 4-15 Uitstap: recreatiedomein De Mosten 08.30u - 16.30u p. 49

o vr 10/08 4-6 Grabbelpas: Belevenis in de wildernis 10.00u - 12.00u p. 48

o ma 13/08 6-13 Driedaagse 2018 (t/m woensdag 15/08) info volgt p. 15

o ma 13/08 4-6 Grabbelpas: Welkom in sprookjesland 10.00u - 12.00u p. 50

o ma 13/08 6-9 Grabbelpas: Creatief op de academie 10.00u - 12.00u p. 49

o ma 13/08 7-9 Grabbelpas: Yoga en rode bietjes 14.00u - 16.00u p. 21

o ma 13/08 10-13 Grabbelpas: Boogschieten 14.00u - 16.30u p. 49

o ma 13/08 10-13 Grabbelpas: Creatief op de academie 13.00u - 15.00u p. 49

o ma 13/08 12-15 Kamp TW De Joeng (t/m vrijdag 17/08) info volgt p. T7

o di 14/08 7-9 Grabbelpas: Bessen plukken op de Bogaertsheide 09.30u - 12.00u p. 33

o di 14/08 10-13 Grabbelpas: Boogschieten 14.00u - 16.30u p. 49

o di 14/08 10-13 Grabbelpas: Natuurspeurtocht op Kruiskensberg 09.30u - 12.00u p. 50

o di 14/08 10-13 Grabbelpas: Yoga in het bos 14.00u - 16.00u p. 37
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iNCLUSiE
gRABBELPAS en speelplein boemerang 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! 
 
Speelplein boemerang werkt met inclusie-animator!  
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. Op die manier kan er al eens  
één-op-één begeleiding voorzien worden. 
 
Afspraak maken?     Gunther Melis – jeugdconsulent 
                                         via gemeentehuis: tel.: 03 410 02 11 – e-mail: jeugd@nijlen.be

 
nuttig om weten: 12-13 -jarigen (geboortejaren 2005 en 2006) kunnen kiezen: ze mogen zowel aan 
de Grabbelpas en Speelplein Boemerang deelnemen als aan Tienerwerking De Joeng. En er mag zelfs 
gecombineerd worden!

Tijdens onze activiteiten worden er al eens foto’s gemaakt. Deze worden gebruikt in gemeentelijke 
publicaties. Door deel te nemen, ben je hiervan op de hoogte.
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Tijdens de zomervakantie vinden er ook een aantal zomerkampen plaats.  
 
De inschrijvingen gingen in januari al van start en zijn ondertussen ook al afgesloten  
(of kampen waren reeds volzet). er zijn dus geen inschrijvingen meer mogelijk.

dAnSKAMP

2 JULI 2018 TOT EN MET 6 JULI 2018

Uren: maandag tot en met vrijdag: 8.30 uur tot 16.00 uur + dansshow op vrijdag om 18 uur
Locatie: gemeenschapscentrum ’t Dorp, Berlaarsesteenweg 2 – 2560 KESSEL
Meebrengen: elke dag een lunchpakket, enkele drankjes, een koekje of stuk fruit en draag sportieve kledij.

CReAKAMPen

9 JULI 2018 TOT EN MET 12 JULI 2018 (10-13 -JARIGEN)
16 JULI 2018 TOT EN MET 19 JULI 2018 (7-9 -JARIGEN)
23 JULI 2018 TOT EN MET 26 JULI 2018 (4-6 -JARIGEN)

Uren: maandag tot en met donderdag: 8.45 uur tot 16 uur
Locatie: Speelplein Boemerang, Klokkenlaan 25 – 2560 NIJLEN
Meebrengen: elke dag een lunchpakket, een drankje voor ‘s middags en draag kledij die vuil mag worden.

Meer info over de kampen kan je bij jeugdconsulent Gunther Melis verkrijgen.
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# STOPPESTEN

belAngRIjK!

IedeRe deelneMeR AAn onZe VAKAnTIeweRKIngen dIenT VooRAf oVeR een ACCounT Te 
beSCHIKKen oP HTTPS://nIjlen.TICKeTgAng.eu

Neem je deel aan de Grabbelpas, Tienerwerking De Joeng of wens je vooraf in te schrijven voor Speelplein Boemerang? 
Dan moet je vooraf inschrijven en heb je sowieso een account aangemaakt (of moet je er nog eentje aanmaken). 

Kijk zeker na of je er al niet eentje had (geef je mailadres in (van ouder – test best beide mailadressen als je als gezin er meerdere 
gebruikt) en klik op paswoord vergeten).

Wil je tijdens de zomer deelnemen aan Speelplein Boemerang en ter plaatse inschrijven op het speelplein? 
Ook dan heb je een account nodig! Maak deze nu al aan a.u.b.! 

Wie geen account heeft, moet deze ter plaatse aanmaken en verliest hier vaak enige wachttijd op het speelplein door.

nuTTIg oM weTen! Zelf ATTeSTen AfdRuKKen!

Deelname aan Speelplein Boemerang en onze kampen komt in aanmerking voor een  
tegemoetkoming van uw ziekenfonds! 

Elk ziekenfonds hanteert andere tegemoetkomingen. Contacteer uw ziekenfonds voor meer info. 

Deelname aan losse activiteiten van de Grabbelpas of Tienerwerking De Joeng komt helaas NIET in aanmerking  
voor een tegemoetkoming van de mutualiteiten!

Deelname aan al onze activiteiten, door kinderen tot 12 jaar, komt in aanmerking voor het bekomen van  
een fiscaal attest om toe te voegen aan uw belastingaangifte.

HOE DE NODIGE ATTESTEN BEKOMEN?

U kunt deze zelf afprinten via uw account op https://nijlen.ticketgang.eu!
Als u ingelogd bent, kunt u bovenaan het tabblad “Attest” kiezen.  
Hier vindt u de nodige attesten voor uw ziekenfonds/mutualiteit. 

Het fiscaal attest is telkens in het voorjaar beschikbaar vanaf de periode eind april – begin mei.
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Speelpleinwerking Boemerang!

wanneer is er Speelplein boemerang?

Tijdens de zomervakantie van 2018 opent Speelplein Boemerang de deuren vanaf maandag 9 juli 2018 en 
sluit deze weer op vrijdag 10 augustus 2018. De zomereditie van 2018 is trouwens ons 16e jaar werking.  
 
oPenIngSuRen: 
 
Van maandag tot en met vrijdag kunnen kinderen komen spelen. 
Je kan ofwel een halve ofwel een hele dag komen: 
 
          - Voormiddag: van 8.45u tot 12u (inschrijven kan vanaf 8.45u 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 8.45u 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 vijf weken speelpleinwerking 
en een driedaagse 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!  



13

wie mag naar Speelplein boemerang komen? 

Meisjes en jongens van 4 tot en met 13 jaar (geboortejaren 2005 tot en met 2014) 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, fruitsap 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 
(https://nijlen.ticketgang.eu). Door alle nodige informatie in te vullen, beschikt de jeugdconsulent en de 
animatorenploeg over alle nodige gegevens van uw kind(eren).

Via https://nijlen.ticketgang.eu kan je vanaf 17 mei 2018 (vanaf 18.30u) inschrijven voor losse dagen 
speelplein (enkel mogelijk voor volledige dagen), telkens tot de dag voordien. Let wel: annuleren kan enkel 
op vertoon van een doktersattest en per dag wordt 2 euro annulatiekost aangerekend.

13
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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.

 

uitstappen?

Elke week, steeds op vrijdag, wordt er een uitstap gepland. Op deze dagen is er geen gewone werking.  
 
Tijdens de zomer van 2018 gaan de uitstappen richting: 
 
               13/07/2018:           uitstap naar recreatiedomein Zilvermeer in Mol 
 
               20/07/2018:          uitstap naar Technopolis en recreatiedomein De Nekker in Mechelen 
 
               27/07/2018:          uitstap naar Alpacaboerderij in Kaulille en speeltuin Bokrijk in Genk 
 
               03/08/2018:         uitstap naar ‘t Groenhof in Pulle (voor 4-6 jarigen) of 
                                                 uitstap naar de Olmense Zoo in Balen (voor 4-13 jarigen) 
 
               10/08/2018:           uitstap naar recreatiedomein De Mosten in Hoogstraten 
  
Wie mee op uitstap wenst te gaan, dient zich vooraf in te schrijven! 
  
Meer info over de uitstappen krijg je bij de jeugdconsulent of vind je verder in deze zomerbrochure  
(bij de grabbelpasactiviteiten). Je schrijft vooraf in via onze inschrijfmodule want de plaatsen zijn beperkt.  
Inschrijven is mogelijk via https://nijlen.ticketgang.eu.
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driedaagse...

Het is al vele jaren een traditie... en ook in 2018 trekt Speelplein Boemerang Nijlen & Grabbelpas Nijlen,  
op driedaagse, al voor de zestiende keer! Een heuse topper voor alle kinderen van 6 tot en met 13 jaar! 
 
Dit jaar vindt de driedaagse plaats op 13, 14 en 15 augustus 2018 en trekken we richting Wiesme (Beauraing) 
in de Ardennen. Meer info bij de jeugdconsulent. Helaas zijn alle plaatsen al volzet.

nuttige info!

• Kinderen dragen speelkledij als ze naar Speelplein Boemerang komen. Er wordt immers gespeeld, 
   geknutseld, geravot, … dus vuil worden hoort er al eens bij.
• Bij warm weer mag uw kind zwemgerief meebrengen (zwembroek/badpak en handdoek). We spelen dan 
   al wel eens waterspelletjes.
• Speelplein Boemerang werkte een visietekst uit. Deze kunt u nalezen op www.jeugdnijlen.be.

• Onze speelpleinanimatoren volgden allemaal een erkende cursus “Animator in het Jeugdwerk”. 
   Een aantal onder hen loopt nu stage op onze werking, de anderen behaalden hun attest reeds.  
   Onze animatoren zijn enthousiaste vrijwilligers, meisjes en jongens vanaf 16 jaar tot en met 27 jaar.
• De speelpleinploeg en werking wordt op het speelplein opgevolgd door een ervaren hoofdanimator met 
   ondersteuning van de jeugdconsulent.
• De jeugdconsulent coacht en coördineert de ganse animatorenploeg, tijdens de schoolvakanties maar  
   ook onder het jaar door.

Meer info?

Gemeente Nijlen – Kerkstraat 4 – 2560 NIJLEN 
Speelpleinverantwoordelijke: jeugdconsulent Gunther Melis 
Tel. 03 410 03 76 – E-mail: gunther.melis@nijlen.be

15
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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 worden aangeboden voor drie leeftijdscategorieën, namelijk de 4-6 -jarigen (geboortejaren 
2012, 2013 en 2014),  7-9 -jarigen (geboortejaren 2009, 2010 en 2011) en de 10-13 -jarigen (geboortejaren 
2005, 2006, 2007 en 2008). 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, vooraan in de brochure, 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 NOOIT telefonisch gebeuren of via e-mail (een inschrijving is ook 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 https://nijlen.ticketgang.eu, en doe dit  
           vóór 20 juni 2018. Op deze datum verzamelen we alle nodige info (aanpassingen tijdens de zomer  
           worden dus niet automatisch mee opgenomen).

wat is de grabbelpas?

Grabbelpas Nijlen is een vrijetijdsinitiatief voor kinderen 
tijdens schoolvakanties. De gemeente Nijlen programmeert 
een divers aanbod aan activiteiten: spelen, tochten, crea-
workshops, sportieve activiteiten, uitstappen (i.s.m. 
Speelplein Boemerang), 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 KAN VIA E-MAIL (JEUGD@NIJLEN.BE)!  
           TIJDENS DE ZOMER KUNT U EEN ANNULATIE DOORGEVEN VIA HET ONTHAAL VAN HET  
           GEMEENTEHUIS, TELEFONISCH OP 03 410 02 11; 

◆        Annuleren van activiteiten kan tot 20 juni 2018. Let wel: er wordt steeds een annulatiekost van 2 euro 
           per activiteit/per dag aangerekend.

◆        Na 20 juni 2018 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 begeleiders ter  
           plaatse zodat de nodige papieren voor de verzekering meegegeven kunnen worden. Deze 
           formulieren dienen de volgende dag terugbezorgd te worden bij het onthaal van het gemeentehuis. 
 
◆        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. Het gemeentebestuur is  
           immers niet verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging van persoonlijke spullen.
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inschrijvingen:  
online: https://nijlen.ticketgang.eu

Inschrijven voor alle grabbelpasactiviteiten  
kan vanaf donderdag 17 mei 2018 vanaf 18.30 uur! 

de inschrijvingen lopen tot 20 juni 2018 (of zo lang er plaatsen vrij zijn)!

Voor wie geen toegang heeft tot het internet of liever ter plaatse inschrijft, is de jeugdconsulent en de 
klantenadviseur aanbod speciaal aanwezig in het gemeentehuis aan het onthaal op donderdagavond  
17 mei 2018 van 18.30 uur tot 20.00 uur. Wenst u dit op een later moment te doen? Maak dan vooraf een 
afspraak met de klantenadviseur aanbod (03 410 02 11) in het gemeentehuis te Nijlen.

Hoe werkt het online inschrijvingssysteem?

◆        Ga naar https://nijlen.ticketgang.eu en log in met je account. Weet je het niet zeker meer? Geef je
          mailadres dan in en klik op ‘paswoord vergeten’. Wie al een account heeft, krijgt dan automatisch een  
          mail. Herkent het systeem uw mailadres niet, maak dan een nieuwe account aan. 
 
◆        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.  

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 met bancontact, dan kunt u langskomen op het speciaal inschrijfmoment op  
17 mei 2018 tussen 18.30 uur en 20 uur waarbij u aan het onthaal in het gemeentehuis terecht kan om de 
inschrijving en betaling in orde te brengen.
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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 afroepen (daar verliezen we enkel kostbare ‘speel’-tijd mee); deelnemers krijgen wel een 
stempel bij het aanmelden (om het onthouden te vergemakkelijken); 
 
◆        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); 
 
◆        dan kunt u uw kind op Speelplein Boemerang ook nog inschrijven om vooraf/aansluitend een halve 
dag speelpleinwerking mee te doen (en kunt u een lunchpakket meegeven voor tijdens de middag). 
 
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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creatief met chocolade

voor 10 tot 13 jarigen

Chocolatier Chris Jacobs 
Bouwelsesteenweg 74 - 2560 Nijlen
€ 13,45 
Een doosje of zakje om je chocolade 
werkstuk in te steken (minstens 20 cm op 
20 cm), een schort, 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. Mmmmm, klinkt goed!

kajakken
We rijden met de fiets naar de kanoclub van Lier en daar beleven we enkele 
uurtjes waterplezier in de kajak. Je leert hoe je goed moet peddelen, welke 
verschillende kajaks er allemaal zijn, krijgt een drankje aangeboden en beleeft 
een zalige wateractiviteit. We komen terug aan in Kessel (aan sporthal  
De Putting) rond 16.30u en in Nijlen (aan het amfitheater) rond 16.45u.

speelfestival - start zomer 2018

voor 4 tot 13 jarigen
Park Tibourschrans,  
Tibourstraat 10 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
/

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

De zomer kan beginnen! En wij starten met een heus speelfestival in  
‘t Hofke: amusement op de speeltuin en springkastelen, rondcrossen 
met go-carts, creatief met gips, circuskunstjes, karaokébar,… het wordt 
een geweldige speelnamiddag! Je kan hier gratis naar toe komen, maar 
je kan ook vooraf inschrijven. Dan betaal je 3 euro en krijg je ter plaaste 
bonnetjes voor een drankje en een versnapering.

Verzamelen in het amfitheater aan ‘t Gesticht  
(achter het gemeentehuis in Nijlen)  
of om 12.25u aan Sporthal De Putting in Kessel
€ 2,50 
Drankjes, een koek, een 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!

voor 10 tot 13 jarigen

Onze animatoren spelen volop mee en houden een oogje in het zeil maar alle 
kinderen mogen vrij spelen en rond lopen. Ouders/grootouders houden best mee 
alles in de gaten.
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op stap met de gruffalo

voor 4 tot 6 jarigen 
Parking Kruiskensberg,  
Kruiskensbaan - 2560 Bevel
€ 6,00 
Draag kledij aangepast aan het weer, neem 
zelf een koek en een drankje mee.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 20 deelnemers!

Ken jij de Gruffalo al?  
 
Kom mee met muis, die je er alles zal over vertellen! Na onze 
verteltocht komen we tot rust in de hut en maken we een echte 
Gruffalo uit klei.

yoga en rode bietjes

voor 4 tot 6 jarigen 
voor 7 tot 9 jarigen

Voice & Toys 
Bevel-Dorp 137 - 2560 Bevel
€ 10,95 
Een flesje water, stuk fruit of groentjes als 
tussendoortje, een stekpotje in plastiek 
of vezel, een deken of yogamat en een 
kussentje.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 10 deelnemers!

Lekker in het zomerzonnetje rekken, strekken, stekken, planten, 
telen en verzorgen,… Zo zorgen we ook goed voor onszelf en 
komen we tot rust bij kindercoach Gitte Vervloet.

het geheim van de mummie

voor 7 tot 9 jarigen

Parking Kesselse Heide 
Lindekensbaan - 2560 Kessel 
€ 3,00 
Een drankje en een versnapering (koek of fruit).

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 20 deelnemers!

De mummie heeft zijn piramide goed verborgen op een geheime 
plaats. Samen met jullie hulp gaat onze archeoloog de uitdaging 
aan om de piramide terug te vinden. Als we goed doen wat er 
gevraagd wordt, wilt de mummie misschien wel iets verklappen...
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op bezoek bij de brandweer

voor 7 tot 9 jarigen 
voor 10 tot 13 jarigen

Amfitheater aan ’t Gesticht (achter het 
gemeentehuis van Nijlen)
€ 1,50 
Reservekledij (en onderkledij), 
reserveschoenen, 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 sirenen loeien en mogen zelf 
de brandweerspuit hanteren. Tussendoor krijgen we nog een 
drankje in de cafetaria. Niet te missen!

oriëntatieloop

voor 7 tot 9 jarigen
Parking Molenbos 
Molenbos - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
Een koekje, een drankje, draag best handige 
stapschoenen.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 20 deelnemers!

Speciaal voor jullie werd er een parcours uitgestippeld in het bos. 
Aan de hand van allerlei hulpmiddelen en raadsels zoek je zelf 
de weg en probeer je de finish te bereiken. Lukt het jou om het 
parcours in de juiste volgorde af te leggen?

squash

voor 10 tot 13 jarigen

TC Oase,  
Grote Puttingbaan 4 - 2560 Kessel 
€ 4,25 
Een squashracket en balletje (enkel als 
je dit hebt) en draag sportieve kledij en 
sportschoenen.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 16 deelnemers!

Deze namiddag zijn enkele squashboxen van TC Oase exclusief 
gereserveerd voor jullie. Klaar voor een tornooi? Eén tegen één 
en dan doorschuiven naar de volgende tegenspeler, zo zien we op 
het einde wie het beste gescoord heeft. Na al dat sporten, krijg je 
nog een drankje.
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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. 

yoga en zaadbommen

voor 4 tot 6 jarigen 
voor 7 tot 9 jarigen

Voice & Toys  
Bevel - Dorp 137 -2560 Bevel
€ 10,95  
Een flesje water, stuk fruit of groentjes als 
tussendoortje, een dekentje of yogamatje 
en kussentje.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 10 deelnemers!

We maken zaadbommen en leren van kindercoach Gitte Vervloet 
hoe we ze in een vloeiende krijgershouding kunnen weggooien. 
Heerlijk is dat,  om je op die manier af te reageren. Daarna is het 
super spannend om te zien welke bloemen en struiken ontluiken.

boetseer er op los!

voor 7 tot 9 jarigen
Gemeenschapscentrum ‘t Dorp, 
Berlaarsesteenweg 2 - 2560 Kessel
€ 6,00 
Kartonnen doos om de werkjes in mee te 
nemen. Draag kleding die vuil mag worden.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 30 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.
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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!

buikdansen

voor 7 tot 13 jarigen

Gemeenschapscentrum ‘t Dorp, 
Berlaarsesteenweg 2 - 2560 Kessel
€ 6,50 
Draag kledij die niet te los is en waar je 
makkelijk in kan bewegen.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 15 deelnemers!

We begeven ons in Oosterse sferen en gaan aan het buikdansen 
met Tania van Tiana Dance. Op het ritme van de muziek en met 
bijhorende sjaaltjes leert zij ons typische bewegingen en misschien 
wel een dansje aan.

karate

voor 7 tot 9 jarigen 
voor 10 tot 13 jarigen

Turnzaal Goezo! Kerkeblokken 
Kerkeblokken 7 - 2560 Nijlen 
€ 2,00 
Een flesje water, een tussendoortje 
(koek of fruit), turnpantoffels of propere 
sportschoenen. Draag losse, sportieve kledij.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 25 deelnemers!

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

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

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Is er leven op Pluto? Kan je dansen op de maan? Dat gaan we 
vandaag allemaal ontdekken tijdens deze fantastische ruimtereis. 
Samen gaan we op zoek naar aliens en proberen we enkele typische 
ruimtevaartactiviteiten uit. Gaan jullie mee?

soldaat paraat

voor 4 tot 6 jarigen
Speelplein Boemerang 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 5,00 
Een lunchpakket en een drankje.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 30 deelnemers!

Het leger zoekt nog extra soldaten, daarom kunnen ze jouw 
hulp goed gebruiken. Laat je stoere kant zien en kom mee op 
training. De kapitein kijkt al uit naar jullie komst! Daarna valt er 
nog heel wat te beleven op het speelplein en in onze speelhoeken. 
Tussendoor voorzien we een drankje en versnapering.

moordenaar gezocht

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

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Oh jee! Het politieonderzoek loopt vast en terwijl loopt de 
moordenaar nog steeds vrij rond. Zijn de sporen al gewist? Of 
ontdek jij nog bewijsmateriaal? Probeer als eerste de dader te 
ontmaskeren!
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circusinitiatie

voor 7 tot 9 jarigen
Turnzaal Goezo! Kerkeblokken 
Kerkeblokken 7 - 2560 Nijlen 
€ 6,50
Een flesje water, draag kleding waar je 
makkelijk in kan bewegen.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 40 deelnemers!

De circusbegeleiders van circusschool ‘Locorotondo’ voorzien 
een heleboel materiaal en laten iedereen kennismaken met 
verschillende circustechnieken.  
 
Na vandaag kan iedereen zichzelf ‘circusartiest’ noemen.

extreme stratego

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

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Elke stad wil graag groter worden en de waardevolste 
gebouwen plaatsen, tegelijk moet er ook voorkomen worden 
dat andere steden groter kunnen worden. Samen met jouw 
inzicht en de andere burgers bedenk je een plan om de andere 
steden te verslaan.

geocaching

voor 10 tot 13 jarigen
Parking aan café De Slappen Uier  
Laureys Gewatstraat 79 - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
Een koekje, een drankje, draag best handige 
stapschoenen.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 18 deelnemers!

Geocaching, de alom bekende wereldwijde schattenzoektocht 
op basis van GPS-coördinaten. Via deze coördinaten en je 
GPS ga je op zoek naar...  Naar wat je op zoek gaat tijdens het 
geocachen is steeds een raadsel, maar met de nodige hints en 
hulpmiddelen klaren we deze klus!
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gevecht om het drakenei

voor 7 tot 9 jarigen
Parking Sporthal De Putting 
Grote Puttingbaan 8 a - 2560 Nijlen 
€ 3,00 
Een drankje en stukje fruit.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 20 deelnemers!

Geronimo ontmoet zijn oude vriend Frankie de Rat, maar het blijkt 
dat Frankie het misverstand over het gestolen drakenei nog niet 
vergeten is. In een spannend duel wordt er in teams gestreden om 
het drakenei.  We kunnen jouw hulp dus goed gebruiken!

schattentocht op den kruiskensberg

voor 4 tot 6 jarigen
Parking Kruiskensberg 
Kruiskensbaan - 2560 Bevel
€ 3,50 
/ (Drankje is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 20 deelnemers!

We zoeken een schat! Helpen jullie mee om deze moeilijke 
zoektocht goed uit te voeren?  
En wie weet… wordt onze hulp wel beloond?! De vrijwilligers van 
Gezinsbond Nijlen kijken alvast uit naar jullie komst.

viltpopjes

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

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 12 deelnemers!

Met vilt, touw en kralen maken we mannetjes uit vilt in een kleur 
die jij mooi vindt. Laat je opvrolijken door deze leuke viltpopjes! 
Als je klaar bent, krijg je nog een drankje en een versnapering. 
Daarna mag je nog mee gaan spelen op Speelplein Boemerang.
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chaos in milkyway-land

voor 4 tot 13 jarigen 
Speelplein Boemerang 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 5,00 
Een lunchpakket en een drankje.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 100 deelnemers!

Een verstrooide professor zorgt voor paniek in gans Milkyway-
land. Samen met de andere bewoners beleven jullie te gekke 
avonturen en staat een leuk speelpleindagje op de planning. 
Tussendoor voorzien we een drankje en versnapering.

geweven armbandjes

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

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 12 deelnemers!

Je kiest eerst wat katoengaren uit, om er daarna een mooie 
armband mee te weven. Wat zal dit vriendschapsbandje 
je beeldig staan! Klaar? Je krijgt nog een drankje en een 
versnapering, nadien mag je nog mee gaan spelen op 
Speelplein Boemerang.

de grootste stam van het speelplein

voor 7 tot 9 jarigen
Speelplein Boemerang 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 5,00 
Een lunchpakket en een drankje.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

In ons speelpleinrijk leven er heel wat stammen. Graag willen we 
weten wie er nu eigenlijk de grootste is. Samen met je eigen stam 
ga je aan de slag om te bewijzen dat jullie de grootste, sterkste en 
slimste stam zijn. Daarna kan je nog andere avonturen beleven op 
het speelplein; we voorzien drankjes en iets lekkers tussendoor.
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mandje vlechten

voor 10 tot 13 jarigen

Mandenvlechterij De Ullewanne 
Zandlaan 35 - 2560 Nijlen 
€ 7,00 
/ (Een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 10 deelnemers!

Met wilgentenen vlechten we een ‘ninsenmandje’. Dit mandje werd 
genoemd naar de vrouw die deze manier van vlechten heeft bedacht. 
Het is een klein mandje waarbij eerst de zijkanten worden gevlochten 
en dat daarna pas een bodem krijgt. Je zal versteld staan van het 
resultaat!

sport en spel in het beekpark

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

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 28 deelnemers!

Trek je sportschoenen maar aan, zo kan je er helemaal 
voor gaan! Vandaag neem je het in teams tegen elkaar 
op in verschillende disciplines: touwtrekken, langlaufen, 
stokwerpen, Olympische estafette,…

voor 4 tot 6 jarigen
Gemeenschapscentrum ‘t Dorp 
Berlaarsesteenweg 2 - 2560 Kessel
€ 6,00 
Draag kleding die vuil mag worden.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 30 deelnemers!

We maken een Superheldenmasker, een leuke Sleutelhanger 
of misschien heb je wel meer zin om te Stempelen of maakt je 
graag wat SSSSlijm… Het wordt echt SSSuperleuk knutselen!

ssssssuper leuk knutselen
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uitstap: recreatiecentrum zilvermeer

voor 4 tot 13 jarigen

Speelplein Boemerang 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 15,00 
Lunchpakket, voldoende drankjes, fruit of een 
koek en indien nodig regenkledij of zonnecrème 
en pet. Enkel 10-13 -jarigen: reservekledij (ook 
schoenen), een plastieken zak om natte kledij in 
te steken, een handdoek en eventueel wasgerief.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 75 deelnemers!

Zin in een zalig speeldagje? Dan moet je vandaag zeker mee 
gaan! In het Zilvermeer in Mol is er een geweldig leuke en grote 
speeltuin. Bovendien gaan de 4-9 -jarigen tussendoor ook een 
leuke attractie uittesten (trampolines, go-carts, …) terwijl de 
10-13 -jarigen een zalige avonturentrophy ondernemen.

gustosa lasagna

voor 10 tot 13 jarigen
Gemeenschapscentrum ‘t Dorp 
Berlaarsesteenweg 2 - 2560 Kessel
€ 7,00 
/ (Een drankje is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 6 deelnemers!

Mmmm… lasagne. Met dit Italiaans gerecht weet je altijd wel 
harten te veroveren. We gaan zelf aan de slag! Na deze activiteit 
weet ook jij hoe het moet en kan je zelf harten gaan veroveren met 
jouw kookkunsten.

vlechten met touw en wol

voor 7 tot 9 jarigen
Mandenvlechterij De Ullewanne 
Zandlaan 35 - 2560 Nijlen
€ 7,00 
/ (Een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 10 deelnemers!

We gaan aan de slag met wol en touw en een plastieken 
beker… Je zal versteld staan, want we maken er een leuke 
pennenhouder of een opbergpotje van. Creatievelingen op post! 
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je eigen insectenhotel bouwen

voor 7 tot 9 jarigen 
voor 10 tot 13 jarigen 

Gemeenschapscentrum ‘t Dorp 
Berlaarsesteenweg 2 - 2560 Kessel 
€ 6,00 
Een snoeischaar (klein model) en een kleine 
hamer.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 10 deelnemers!

Zagen, knippen, timmeren,… we helpen de natuur een handje en 
beleven er zelf ook nog eens plezier aan! Onder begeleiding van 
de gidsen van Natuurpunt bouwen we ons eigen insectenhotel. Er 
wordt ook een drankje voorzien.

percussie

voor 7 tot 9 jarigen
Gemeenschapscentrum ‘t Dorp 
Berlaarsesteenweg 2 - 2560 Kessel 
€ 6,50 
/ (Een drankje is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 20 deelnemers!

Een lesgever van ‘Doem doem shop’ leert ons eenvoudige Afrikaanse en 
Braziliaanse ritmes op conga’s en kleine percussie-instrumenten.  
De nieuwste ritmische sounds ontstaan hier! Boemtjakelak boem boem!

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 of fietshelm, drankje, versnapering en 
draag zeker een lange broek, sportschoenen 
of laarzen (geen velcro, geen sandalen of 
open schoenen).

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 30 deelnemers!

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

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

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Tijdens onze missie is ROX plots verdwenen. Er zit niets anders op 
dan op zoek te gaan, maar eerst zorgen we dat we de boeven de 
baas te kunnen. Hopelijk vinden we onze helden nog op tijd.

waar is nero ?

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

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

De ploeg van F.C. De Kampioenen heeft een probleem... Neroke, 
het hondje van Carmen, is vermist. Hier moet snel wat aan gedaan 
worden! Daarom starten we samen met de hele voetbalploeg een 
heuse zoektocht op.

prachtige pluimen

voor 7 tot 9 jarigen

Speelplein Boemerang 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 6,00 
/ (Een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 12 deelnemers!

Prachtige wat? Ja ja, prachtige pluimen. Van een eenvoudige pluim maak 
jij vandaag iets prachtigs! Wanneer je klaar bent krijg je nog een drankje 
en een versnapering, daarna mag je nog even mee spelen of knutselen op 
Speelplein Boemerang.
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bessen plukken op de bogaertsheide

voor 7 tot 9 jarigen

Zelfpluktuin Bogaertsheide 
Bogaertsheide 9 a - 2560 Kessel 
€ 7,45 
Een drankje.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

In de zelfpluktuin op de Bogaertsheide steken we zelf onze handen 
uit de mouwen. Eerst plukken we lekkere verse blauwe bessen. 
Daarna mag  je uiteraard ook eens proeven en tenslotte maken we 
er een heerlijke confituur van. Kom mee doen en pluk de dag!

bezoek aan kessel-fort en avonturentocht

voor 6 tot 9 jarigen
Fort Kessel (verzamelen aan ingang) 
Fortstraat z/n - 2560 Kessel 
€ 1,50 
Een zaklamp, een drankje en versnapering 
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!

boekenfestijn

voor 5 tot 6 jarigen 
voor 7 tot 8 jarigen

Bibliotheek Nijlen 
Kerkstraat 4 - 2560 Nijlen 
€ 1,50 
Kosteloos knutselmateriaal vb.: wc rol, 
keukenrol, schoendoos, wol, wat, restjes 
stof, parels,… en een hoed en/of andere 
leuke accesoires.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 20 deelnemers!

Hou je van feeën, trollen, tovenaars, ridders,…? Hou je van 
klassiekers of heb je toch liever verhalen in een modern jasje? 
We gaan aan de slag met boeken, papier, lijm,… Kom dus zeker 
naar het boekenfestijn! De KJV-bib-vrijwilligers zorgen voor een 
onvergetelijke namiddag.
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het superduel

voor 7 tot 9 jarigen 
Speelplein Boemerang 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 5,00 
Een lunchpakket en een drankje.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Er is ruzie in het heldenrijk. Alle superhelden vinden dat zij de beste 
zijn, maar wie is er eigenlijk de beste superheld? Vandaag kom je het 
te weten en beleef je daarbovenop nog veel pret tijdens een van de 
andere spelactiviteiten of in onze speelhoeken. Tussendoor voorzien 
we een drankje en versnapering.

filmontbijt: hotel, de grote L

voor 10 tot 13 jarigen 
Gemeenschapscentrum ‘t Dorp 
Berlaarsesteenweg 2 - 2560 Kessel 
€ 6,50 
Eventueel een zitkussen.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 75 deelnemers!

Zalige ochtend… Kom met een lege maag naar onze activiteit, 
want wij zorgen voor een lekker ontbijt. Daarna kan je genieten 
van de Film ‘Hotel, de grote L’. De dertienjarige Kos moet het 
familiehotel runnen samen met zijn drie zussen, als dat maar 
goed komt...

filmbrunch: kapitein onderbroek

voor 4 tot 9 jarigen 
Gemeenschapscentrum ‘t Dorp 
Berlaarsesteenweg 2 - 2560 Kessel
€ 6,50 
Eventueel een zitkussen.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 100 deelnemers! 

Ideale combinatie! Kom en schuif mee aan om te genieten 
van een heerlijke brunch en een leuke film. Wij presenteren u: 
‘Kapitein Onderbroek’. In deze film besluiten Sjors en Harold, 
twee fantasierijke lolbroeken, de schooldirecteur te hypnotiseren. 
Deze grap loopt echter al snel uit de hand... 
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klimmende kameleon

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

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 12 deelnemers!

Met de nodige camouflage en jouw creativiteit, weet deze kameleon 
van een gewoon potlood echt een kunstwerk te maken!  Nadien 
krijg je nog een drankje, een versnapering en mag je mee gaan 
knutselen of spelen op Speelplein Boemerang.

kleuterbingo

voor 4 tot 6 jarigen
Parochiezaal O.-L.-V.- Nijlen 
Zandlaan 42 a - 2560 Nijlen
€ 6,50 
/ (Een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 25 deelnemers!

KVLV Nijlen nodigt ons uit voor een echte kleuterbingonamiddag 
met tekeningen in plaats van cijfers en met allerlei leuke prijzen!  
 
Tijdens de pauze krijg je een drankje en koek aangeboden.  
B - I - N - G - O, BINGO!

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 voor een geweldige activiteit!
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ik heb je!

voor 7 tot 9 jarigen
Speelplein Boemerang 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 5,00 
Een lunchpakket en een drankje.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Diep in het bos zit het leger van de tegenstander verscholen. 
We bedenken een plan om hen te overmeesteren en als we 
genoeg munitie en mankracht verzameld hebben, vallen we aan. 
Beleef verder nog een leuke dag op ons speelplein en in onze 
speelhoeken. Tussendoor voorzien we een drankje/versnapering.

sos walvis

voor 4 tot 13 jarigen

Speelplein Boemerang 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 5,00 
Een lunchpakket en een drankje.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 100 deelnemers!

De uitreiking van de Gouden K’s van Ketnet komt er aan. Het 
vliegtuig met alle gasten is klaar om te vertrekken. Euhm, een 
walvis? Hoe komt die in dit verhaal terecht? Dat moet je maar 
komen ontdekken. Het belooft een leuke speeldag te worden. 
Tussendoor krijg je een drankje en versnapering.

creatief met gips

voor 7 tot 9 jarigen
Speelplein Boemerang 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen
€ 12,00 
Een lunchpakket en een drankje.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 12 deelnemers!

Vandaag leven we ons uit met gips. Een basis met ijzerdraad, 
gips gieten, werken met gipsband, nog een kleurtje er op... en 
zo maken we prachtige creaties! Tussendoor wordt er gezorgd 
voor een drankje en een versnapering. Als je klaar bent, mag je 
nog even mee spelen op Speelplein Boemerang.
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yoga in het bos

voor 4 tot 6 jarigen 
voor 7 tot 9 jarigen 

voor 10 tot 13 jarigen

Parking  Molenbos 
Molenbos - 2560 Nijlen
€ 10,95 
Een flesje water, stuk fruit of groentjes als 
tussendoortje, een dekentje of yogamatje 
en kussentje.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 10 deelnemers!

Wat voor boom zou jij zijn? We bekijken bomen van dichterbij, zoeken 
steun tegen hun stam tijdens onze yogahouding, tekenen onze favoriet 
en komen onder begeleiding van kindercoach Gitte Vervloet te weten 
welke boom we zijn.

de verdwenen schatkist

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

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

De schatkist van Piet Piraat is verdwenen, maar we hebben 
geluk. Iemand heeft op een schatkaart aangeduid waar we ze 
terug kunnen vinden, nu nog alle stukjes van de schatkaart bij 
elkaar krijgen. Wil je weten wat er in de schatkist zit? Kom dan 
zeker mee helpen.

uitstap: technopolis + de nekker

voor 4 tot 13 jarigen
Speelplein Boemerang 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 15,00 
Lunchpakket, voldoende drankjes, fruit 
of een koek en indien nodig regenkledij of 
zonnecrème en pet.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 75 deelnemers!

Techniek, wetenschap, leuke proefjes, veel zelf uitproberen… in 
Technopolis kan het allemaal! ’s Namiddags leven we ons nog 
verder uit in de speeltuin van De Nekker in Mechelen, zodat we weer 
een geweldig dagje beleven. Tijdens de middag voorzien we een fris 
drankje.
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knallen met ballen

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

Locatie:  
 
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 20 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!

levend ganzenbord

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

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

We spelen niet zomaar een ganzenbord, maar levend 
ganzenbord. Met grote dobbelstenen en aan de hand van allerlei 
opdrachten proberen we om het eerst de finish te bereiken. Wij 
zijn alvast benieuwd hoe dat gaat aflopen.

schitterende sambaballen

voor 4 tot 6 jarigenSpeelplein Boemerang 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 6,00 
/ (Een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 12 deelnemers!

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

voor 4 tot 6 jarigen

Speelplein Boemerang 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 6,00 
/ (Een drankje en versnapering is voorzien!)

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 12 deelnemers!

We knippen en plakken er op los met rubberen knutselvellen. Je 
zal verrast zijn door wat je met rubber allemaal kan! Wanneer je 
‘uitgerubberd’ bent, krijg je nog een drankje en een versnapering en 
mag je nog even mee spelen op Speelplein Boemerang.

sightseeing xxL

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

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Een ander woord voor sightseeing is rondkijken. Gebruik je ogen,  
maar ook je creativiteit om van de wereld een mooiere plaats te 
maken. We proberen als eerste het eindpunt te bereiken en achteraf 
kunnen anderen nog genieten van de volbrachte opdrachten.

spelen in ‘t hofke

voor 4 tot 6 jarigen
Park Tibourschrans 
Tibourstraat 10 - 2560 Nijlen
€ 3,00 
Een drankje en een koek of fruit.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 20 deelnemers!

Loes de poes heeft honger, ze komt jagen op de dieren die in  
‘t Hofke leven. Wij proberen er alles aan te doen om deze dieren 
uit de klauwen van Loes te houden, maar we hebben jouw hulp 
nodig… Na deze missie mag je nog spelen in de speeltuin.
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het dolle circus boem

voor 4 tot 13 jarigen
Speelplein Boemerang Klokkenlaan 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 5,00 
Een lunchpakket en een drankje.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 100 deelnemers!

De circusdirecteur van Circus Boem zit met de handen in 
het haar… en rekent op jullie om hem mee te helpen! Beleef 
mee dolle pret met Circus Boem en leef je ook uit in de 
speelhoeken van Speelplein Boemerang vandaag.  
Tussendoor voorzien we een drankje en versnapering.

avatar

voor 7 tot 9 jarigen
Speelplein Boemerang 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 5,00 
Een lunchpakket en een drankje.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

In deze strijd wil elke natie (vuur, water, lucht en aarde) zichzelf 
bewijzen en daarom zoeken ze hulp bij de avatars. Zet alles op alles 
en laat jouw natie uitgroeien tot de sterkste. Achteraf kan je nog 
mee genieten van andere spelactiviteiten en onze speelhoeken en 
tussendoor voorzien we een drankje en versnapering.

uitstap: alpacaboerderij en speeltuin bokrijk

voor 4 tot 13 jarigenSpeelplein Boemerang 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 15,00 
Lunchpakket, voldoende drankjes, fruit 
of een koek en indien nodig regenkledij of 
zonnecrème en pet.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 50 deelnemers!

Ken jij alpaca’s? Vandaag zien we ze wel van heel dichtbij, want we 
krijgen een rondleiding in een grote alpacaboerderij in Kaulille. Bij 
aankomst worden we daar trouwens verwelkomd met een heerlijk 
stuk appeltaart. En van zo’n rondleiding en taart krijg je natuurlijk 
heel veel zin om je nadien goed uit te leven. De grootste speeltuin van 
het land, in Bokrijk, is dus ideaal om de uitstap verder te zetten! 
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de grote smokkeloorlog

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

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Gevaar loert om de hoek! We hebben bezoek van twee 
gangsterfamilies op het speelplein, maar het speelplein is slechts 
groot genoeg voor één familie. Ze beslissen om dit ‘eerlijk’ uit te 
vechten. Het smokkelen kan beginnen, maar let goed op want de 
politie zit ons op de hielen!

marsmannetjestocht

voor 4 tot 6 jarigen
Speelplein Boemerang 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen
€ 5,00 
Een lunchpakket en een drankje.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 30 deelnemers!

We hebben iets vreemd gevonden op het speelplein. Misschien 
is het wel iets uit de ruimte? Misschien komt het wel van Mars? 
Samen zoeken we uit wat het is en wie hier achter zit. Wie weet 
ontmoeten we zelfs een echt marsmannetje! Verder vallen er nog 
heel wat avonturen te beleven in onze speelhoeken en andere 
activiteiten. Tussendoor voorzien we een versnapering en drankje.

ruzie in afrika

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

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Hier ver vandaan leven 2 Afrikaanse stammen. Plots krijgen deze 
2 stammen ruzie en nu willen ze elkaar het leven zuur maken. 
De strijd kan beginnen! Maar wie ruzie maakt, kan ook veel 
verliezen. Welke stam is het slimst, sluwst, snelst,...?
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tennis

voor 4 tot 6 jarigen 
voor 7 tot 9 jarigen

Tenniscentrum Molenbos 
Molenbos 77 - 2560 Nijlen
€ 5,70 
Draag sportkledij en breng sportschoenen 
met een visgraatzool of turnpantoffels 
mee. 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 in het rond… en leer zelf 
een keer tennissen (of wie het al goed kan, kan een spannend 
wedstrijdje spelen).

bankroof

voor 7 tot 9 jarigen
Speelplein Boemerang 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen
€ 5,00 
Een lunchpakket en een drankje.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Het is jouw bende gelukt om een bank te beroven, maar jullie 
bende wil nog meer geld. Samen met je bendeleden probeer je 
het geld van de andere bendes te bemachtigen. Er valt nadien 
nog heel wat te beleven op het speelplein. Tussendoor voorzien 
we een drankje en versnapering.

fear in the dark

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

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Dit is geen activiteit voor watjes. Al tastend ga je in het duister 
op zoek naar allerlei voorwerpen, maar wie weet wat kom je nog 
allemaal tegen! Met het nodige teamwerk kan jij dit vast wel aan… 
of ben je toch een beetje bang?
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de ketnetcatastrofe

voor 4 tot 13 jarigen

Speelplein Boemerang 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 5,00 
Een lunchpakket en een drankje.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 100 deelnemers!

Een rustig tv-dagje lijkt dan toch niet zo vlot te verlopen. Grote 
problemen, bij Ketnet-TV, die hopelijk opgelost geraken. Komen 
jullie mee helpen? Een fijn speelpleindagje staat je te wachten, 
samen met heel wat sterren van het tv-scherm! 
Tussendoor voorzien we een drankje en versnapering.

freerun / parcours

voor 10 tot 13 jarigen
Turnzaal Lenig en Vlug (ingang langs 
de achterkant van de Gildenzaal), 
Gemeentestraat 24 - 2560 Nijlen
€ 1,50 
Draag sportieve kledij ( geen jeans!) en 
neem zeker propere sportschoenen en een 
drankje mee.

Locatie:  
 
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 20 deelnemers!

Van A naar B over hindernissen, al dan niet met acrobatische 
sprongen, begeleid door een opgeleide lesgever van turnclub Lenig en 
Vlug.  
 
Voor actieve grabbelpassers een niet te missen voormiddag!

gymnastiek fantastiek

voor 7 tot 9 jarigen
Turnzaal Lenig en Vlug (ingang langs 
de achterkant van de Gildenzaal), 
Gemeentestraat 24 - 2560 Nijlen
€ 1,50 
Draag sportieve kledij (geen jeans),  breng 
propere turnpantoffels, een flesje water en een 
versnapering mee.

Locatie:  
 
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 20 deelnemers!

Een voormiddag met Lenig en Vlug op de turnmat! 
Gymnastiekoefeningen op de mat of over de bok, op het 
klimraam of over de Zweedse bank, veilig handstand leren,…  
gymnastiek is fantastiek!
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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. 75 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!

kleuterdans

voor 4 tot 6 jarigen
Turnzaal Lenig en Vlug 
Gemeentestraat 24 - 2560 Nijlen
€ 1,50 
Draag sportieve kledij en neem zeker 
propere sportschoenen en een drankje mee.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Begin jij ook spontaan te huppelen als je muziek hoort? Kom dan 
zeker mee doen! Een lesgeefster van Lenig en Vlug is present…. En 
ze leert ons danspasjes, we dansen in een kring en mogen gekke 
bekken trekken in de grote spiegel!

kleutergym

voor 4 tot 6 jarigen
Turnzaal Lenig en Vlug 
Gemeentestraat 24 - 2560 Nijlen
€ 1,50 
Draag sportieve kledij en neem zeker 
propere sportschoenen en een drankje mee.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 20 deelnemers!

Gymnastiek voor de allerkleinsten. Met spelletjes wordt er aan 
motoriek gewerkt… rollen, lopen, springen… een lesgeefster van 
Lenig & Vlug leidt alles in goede en veilige banen.
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theaterworkshop

voor 7 tot 9 jarigen 
voor 9 tot 13 jarigen

Turnzaal Goezo! Kerkeblokken 
Kerkeblokken 7 - 2560 Nijlen
€ 6,50 
Een flesje water, draag best makkelijke, 
loszittende, sportieve kledij en 
sportschoenen.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 20 deelnemers!

‘Muzische Workshops’ verzorgt voor ons een workshop vol theater 
en drama. Hou je er van om te acteren? In deze workshop leer je 
de kneepjes van het vak en slaag je er in een gewone tekst om te 
toveren tot een krachtige en geloofwaardige scène.

uitstap: doe-mee-boerderij ‘t groenhof

voor 4 tot 6 jarigen

Speelplein Boemerang 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 15,00 
Lunchpakket, voldoende drankjes, fruit 
of een koek en indien nodig regenkledij of 
zonnecrème en pet. Wie thuis nog oud hard 
brood heeft liggen, mag dit ook mee nemen 
om de dieren te voederen.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 45 deelnemers!

Konijntjes, een schaap of pony, kippen en varkens, …  
in ’t Groenhof in Pulle zie je ze allemaal en meer nog, je mag 
ze mee verzorgen en eten geven. En dat is nog niet alles, want 
tussendoor maken we zelf nog iets op de boerderij!

uitstap: olmense zoo

voor 4 tot 13 jarigenSpeelplein Boemerang 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 15,00 
Lunchpakket, voldoende drankjes, fruit 
of een koek en indien nodig regenkledij of 
zonnecrème en pet.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 75 deelnemers!

De Olmense Zoo in Balen is altijd leuk om een bezoekje te 
brengen. Je vindt er heel wat speciale diersoorten, maar in de 
zoo is er ook een circus en tussendoor kan je jezelf uitleven op de 
speeltuin of springkussens. Het wordt een dier-rijk dagje! 
 
* 4-6 -jarigen kunnen kiezen welke uitstap ze mee willen doen
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giga jungle speed

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

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Deze activiteit wordt letterlijk en figuurlijk DE MAX. Met maxi-
speelkaarten en een giga totem beleven we jungle speed in het 
groot. Wanneer we uit gejunglespeed zijn, staan er nog andere 
giga-grote, maxi-leuke spellen op het programma.

het grote maya-de-bij-spel

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

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Welkom bij de bijenfamilie van Maya. We maken het gezellig 
in de bijenkorf, maar als we willen gaan smullen van de 
honing blijk die er niet te zijn. Tijd om in actie te schieten en 
zo veel mogelijk honing te verzamelen. Help je mee?

heftige spelen

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

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Heb je zin om er eens stevig in te vliegen en eens goed te 
ravotten? Dan moet je hier zeker bij zijn! Kracht en snelheid, maar 
evengoed lenigheid en sluwheid kunnen je zeker door deze spelen 
heen helpen.
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indiaan zijn is fijn

voor 7 tot 9 jarigenSpeelplein Boemerang 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 5,00 
Een lunchpakket en een drankje.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 15 deelnemers!

Op het speelplein is een brief toegekomen. Deze brief vertelt 
ons dat we indianen mogen worden bij de stam van de Dappere 
Krijgers. Wat een geweldige eer! Kom zeker langs als je wat 
indianensfeer wilt opsnuiven. Verder zijn er nog tal van leuke 
spelactiviteiten en speelhoeken op het Speelplein.  
Tussendoor voorzien we een drankje en versnapering.

red de kesselse heide

voor 7 tot 9 jarigen
Parking Kesselse Heide 
Lindekensbaan - 2560 Kessel 
€ 3,00 
Een drankje, koek of fruit, draag kledij 
aangepast aan het weer.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 40 deelnemers!

Meneer Wilnogmeer zet een masterplan op poten om van 
ons prachtig stukje Kesselse heide, een heus pretpark te 
maken. Dit kunnen we toch niet laten gebeuren?  Met jouw 
hulp gaan we op zoek naar zijn schuilplaats om hem tegen 
te houden.

volleybal

voor 4 tot 6 jarigen 
voor 7 tot 9 jarigen 

voor 10 tot 13 jarigen

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:

Max. 20 deelnemers!

Leer de basistechnieken van volleybal 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 is.
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cowboys vs indianen

voor 7 tot 9 jarigen
Speelplein Boemerang 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 5,00 
Een lunchpakket en een drankje.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Cowboys en indianen zullen nooit de beste vrienden worden en 
zeker vandaag niet! Ze zijn er beiden van overtuigd dat ze de beste 
zijn, maar om dit te bewijzen hebben ze jullie hulp nodig. Dit en nog 
vele andere avonturen kan je beleven in onze spelactiviteiten en 
speelhoeken. Tussendoor voorzien we een drankje en versnapering.

belevenis in de wildernis

voor 4 tot 6 jarigen
Turnzaal Goezo! Kerkeblokken 
Kerkeblokken 7 - 2560 Nijlen 
€ 3,00
Een flesje water.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 40 deelnemers!

Bergen, grotten, bossen, rivieren,… alles moeten we doorkruisen 
om op onze bestemming te komen. Het belooft een belevenis 
vol avontuur te worden en jij kan er bij zijn als je wilt! Onze 
padvinders zijn klaar om je te ontvangen tijdens dit leuke           
reis-rond-de-wereld-spel.

disneyland op stelten

voor 4 tot 13 jarigen
Speelplein Boemerang 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 5,00 
Een lunchpakket en een drankje.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 100 deelnemers!

Mickey Mouse weet het niet goed meer. Heel Disneyland staat op 
stelten en hij roept de hulp in van alle Disney-fans om alles zo snel 
mogelijk terug in orde te krijgen. Speelplein Boemerang verwacht 
je voor een ontspannend dagje vol speelplezier. 
Tussendoor voorzien we een drankje en versnapering.
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boogschieten

voor 10 tot 13 jarigen

Lokaal Sint-Sebastiaan Boogschutters 
Looystraat naast nr. 28 - 2560 NIJLEN
€ 7,90 
Deelnemers mogen zelf geen eigen drankjes 
of snoep meebrengen. Drankjes kunnen 
aangekocht worden aan één euro. Draag 
geen loszittende kledij.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 18 deelnemers!

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).

creatief op de academie

voor 6 tot 9 jarigen 
voor 10 tot 13 jarigen

Academie Nijlen 
Tibourstraat 10 - 2560 Nijlen
€ 4,50 
Draag kledij die vuil mag worden (het kan 
zijn dat er verf op komt) 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 je creativiteit de vrije loop laten. Kom mee doen en 
sta versteld van wat jij allemaal kan!

uitstap: recreatiedomein de mosten

voor 4 tot 13 jarigen

Speelplein Nijlen (Goezo!-school) 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen
€ 15,00 
Lunchpakket, voldoende drankjes, fruit 
of een koek en indien nodig regenkledij of 
zonnecrème en pet. Enkel 10-13 -jarigen: 
zwemgerief, t-shirt dat nat mag worden en een 
handdoek.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 75 deelnemers!

We sluiten onze speelpleinzomer af met een bezoekje aan 
domein de Mosten in Hoogstraten. Iedereen kan zich uitleven 
in deze plezante speeltuin. Tussendoor gaan we ook minigolf 
spelen met de 4-10 -jarigen terwijl de 11-13 -jarigen een 
watersport uitproberen. En niet te missen dagje!
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natuurspeurtocht op kruiskensberg

voor 10 tot 13 jarigen
Parking Kruiskensberg 
Kruiskensbaan - 2560 Bevel
€ 2,50 
Een koekje, een drankje, draag best  
handige stapschoenen.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: Max. 15 deelnemers!

Samen met een gids van Natuurpunt gaan we op speurtocht door 
Kruiskensberg. We leren het één en ander over de natuur, maar 
na onze speurtocht nemen we ook nog even tijd om eens lekker te 
ravotten!

welkom in sprookjesland

voor 4 tot 6 jarigen

Park Tibourschrans 
Tibourstraat 10 - 2560 Nijlen
€ 3,00 
Een flesje water, koek of fruit, draag kledij 
aangepast aan het weer.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Max. 40 deelnemers!

De sprookjesbomen nemen ons mee naar hun land. Ze laten 
ons alle hoekjes zien en misschien vinden we zo zelfs nieuwe 
plekken, waar nog onontdekte verhalen verscholen zitten. Veel 
luister- en speelplezier gegarandeerd!

veel plezier 
 
deze zomervakantie!
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Speelplein Boemerang 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen
€ 15,00 
Lunchpakket en voldoende drankjes, 
zwemgerief (aanpassende zwembroek, 
badpak of bikini voor onder de wetsuit), 
t-shirt die nat mag worden en handdoek, 
zonnecrème en/of regenkledij indien nodig.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

We trekken naar De Mosten in Hoogstraten vandaag! In 
de voormiddag staat er een kennismaking met enkele 
watersporten op het programma (wakeboarden en waterski-
initiatie). ‘s Namiddags blazen we uit in het recreatiedomein of 
plonsen we nog even in de zwemvijver.

Uitstap recreatiedomein De Mosten

voor 12 tot 15 jarigen
10 AUGUSTUS 2018

Verzamelen op het August Hermansplein  
te Nijlen
€ 80,00 
Een aparte brief volgt nog tijdens de zomer, 
na inschrijving.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: 13-17 AUGUSTUS 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, naar Wiesme (Beauraing)!

Vijfdaags tienerkamp - Wiesme

voor 12 tot 15 jarigen

Jeugdhuis Kroenkel 
Statiestraat 13 - 2560 Nijlen
€ 1,50 
Een drankje voor tussendoor en je fiets.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Wie werd er slachtoffer van een gruwelijke moord? En wat was het 
moordwapen? En welk motief had de dader? Krijgen we haar/hem 
gevonden? Tijd voor een verhelderend bosspel.

Levende cluedo

voor 12 tot 15 jarigen
9 AUGUSTUS 2018

13.30u - 16.00u

08.30u - 16.30u
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Speelplein Boemerang 
Klokkenlaan 25 - 2560 NIJLEN
€ 3,00 
Handdoek en zwemoutfit, en vergeet je 
zonnecrème niet.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: 7 AUGUSTUS 2018

Waterspelletjes zijn leuk. Maar als De Joeng waterspelletjes 
speelt, gaan we een beetje extrème… want die zijn het leukst! 
Tijdens de pauze is een drankje en versnapering voorzien.

Extreme watergames

voor 12 tot 15 jarigen

Jeugdhuis Kroenkel 
Statiestraat 13- 2560 Nijlen 
€ 5,00 
Draag makkelijke kledij, een drankje voor 
tussendoor of geld om een drankje aan te 
kopen in het jeugdhuis.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

2 AUGUSTUS 2018

In Shakespeare’s Midzomernachtsdroom was het de elf Puck die 
zorgde dat wezens verliefd werden op elkaar. In de versie van de 
opera die Talitha danste in Londen werd Puck vervangen door een 
digitale app. Deze Puck laat je dansen vanuit je smartphone, vanuit 
bewegingen die we elke dag met onze smartphone maken. Een 
geweldig leuke workshop! 

Workshop “Puck”

voor 12 tot 15 jarigen

Parking sporthal De Putting 
Grote Puttingbaan 8/A - 2560 Kessel
€ 27,00 
Draag kledij (best iets met lange mouwen) 
en schoenen die vuil mogen worden + 
eventueel een zakcentje voor een drankje.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Red Fox verwacht ons al voor enkele spannende spelletjes junior 
paintball! Capture the flag, VIP, … het zijn maar enkele van de 
voorziene games. Bereid je tactiek al maar voor om hier heelhuids 
uit te komen.

Paintballen

voor 12 tot 15 jarigen
1 AUGUSTUS 2018

13.45u - 16.15u

14.00u - 16.30u

13.15u - 16.00u
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Speelplein Boemerang 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 8,00 
Keukenschort.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Vandaag ben jij de chef van De Joeng! We duiken de keuken in 
en maken samen heel wat lekkers klaar. En uiteraard moeten 
we vooraleer we onze zelfgemaakte lunch verorberen ook 
aperitieven. Wat is er lekkerder dan een heerlijke mocktail die 
we zelf maken! Jij kookt toch ook?!

De Joeng kookt en maakt mocktails

voor 12 tot 15 jarigen
25 JULI 2018

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

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: 26 JULI 2018

Geen gewone quiz vandaag. Kennis, durven doen en wat 
creativiteit, dat is wat je nodig hebt om de Slimste Tiener van 
Nijlen te worden. Benieuwd wie dat gaat worden! Tijdens de 
pauze is er een drankje voorzien.

De Slimste Tiener van Nijlen

voor 12 tot 15 jarigen

Speelplein Boemerang 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen 
€ 15,00 
Lunchpakket en voldoende drankjes, 
zwemgerief en handdoek, zonnecrème.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

We starten onze uitstap in Technopolis te Mechelen met 
tientallen opstellingen rond wetenschap en techniek. Na de 
middaglunch rijden we door naar recreatiedomein De Nekker 
waar we bij mooi weer ook even kunnen zwemmen en enkele 
strandspelen kunnen doen.

Uitstap Technopolis + De Nekker

voor 12 tot 15 jarigen
20 JULI 2018

08.30u - 16.30u

13.15u - 16.00u

14.00u - 16.00u
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Jeugdhuis Kroenkel 
Statiestraat 13 - 2560 Nijlen
€ 5,00 
Een drankje voor tussendoor of geld om een 
drankje aan te kopen in het jeugdhuis.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

18 JULI 2018

Een strip is een tweedimensioneel getekend verhaal, maar in Striptrip 
trekken we de derde dimensie open. Het tekenpapier vervangen we door 
een witte achtergrond, de attributen en tekstballonnen bouwen we op 
uit karton, de personages spelen we zelf. En het tekenen? Dat doet het 
fototoestel voor ons.  Een workshop i.s.m. Graffiti vzw. 

Workshop “Striptrip”

voor 12 tot 15 jarigen

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

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: 17 JULI 2018

Zalig opstaan vandaag… eerst schuif je immers mee aan tafel 
voor een ontbijtje en daarna kan je rustig neerploffen en mee 
van de film “Hotel, de grote L” genieten. De perfecte start van de 
dag!

Filmontbijt 

voor 12 tot 15 jarigen

Speelplein Boemerang 
Klokkenlaan 25 - 2560 Nijlen
€ 15,00 
Lunchpakket en voldoende drankjes, 
zwemgerief en handdoek, zonnecrème en/of 
regenkledij indien nodig, reservekledij (ook 
schoenen!), douchegerief en een lege zak 
voor je natte vuile kledij in te steken.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

In de voormiddag kiezen we voor actie en nemen we deel aan een 
survival met apenbrug, moerastocht, touwenparcours, enzovoort. 
‘s Namiddags kan je dan rustig uitblazen op het strand van het 
Zilvermeer en een plonsje maken.

Survival en recreatiedomein Zilvermeer

voor 12 tot 15 jarigen
13 JULI 2018

08.30u - 16.30u

08.45u - 11.30u

13.30u - 16.30u
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Station Nijlen 
Statieplein 13- 2560 Nijlen 
€ 20,00 
Lunchpakket voor ‘s middags en ‘s avonds, 
voldoende drankjes, zonnecrème en/of regenkledij 
indien nodig, zwemgerief en handdoek en zakgeld 
voor een extra drankje of snoepje.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Het startschot van de zomer van De Joeng wordt gegeven met een 
ontspannend dagje aan zee! We nemen ‘s morgens de trein en onderweg 
zorgen de animatoren voor animatie. In Blankenberge belooft het een 
fijn stranddagje te worden, plonsen we eens in zee bij mooi weer, maken 
we een ritje in de Vélodrome en smullen we minstens één ijsje! 

Dagje naar zee

voor 12 tot 15 jarigen
4 JULI 2018

Jeugdhuis Kroenkel 
Statiestraat 13- 2560 Nijlen 
€ 3,00 
Een pillamp, fluohesje en je fiets met 
werkend fietslicht.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

Klaar voor een avondje spanning en plezier? De Joeng zorgt 
tijdens dit nachtspel alvast voor het nodige vertier! Hopelijk 
heb je voldoende lef en durf… want geen spel voor watjes!

Nachtspel

voor 12 tot 15 jarigen
5 JULI 2018

Chocolatier Chris Jacobs 
Bouwelsesteenweg 74 - 2560 Nijlen
€ 15,00 
Doosje of zakje om je chocolade werkstuk 
in te steken (minstens 20cm op 20 cm), een 
schort, een drankje en bij warm weer voorzie 
je best een frigobox/koelzak om je chocolade 
in te vervoeren.

Locatie:  
 
Deelnameprijs: 
Meebrengen:

10 JULI 2018

Chocolatier Chris Jacobs verwelkomt ons in zijn atelier om 
samen aan de slag te gaan met chocolade en iets leuks, 
creatiefs maar vooral natuurlijk iets lekkers te maken! Er zijn 
maar een beperkt aantal plaatsen dus schrijf je snel in!

Creatief met chocolade

voor 12 tot 15 jarigen

07.45u - 20.00u

20.45u - 23.45u

10.00u - 12.00u
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KAlendeR TIeneRweRKIng : 12-15 -jARIgen (geboortejaren 2003 + 2004 + 2005 + 2006)

dATuM leefTIjd ACTIVITeIT uuR Info

o wo 04/07 12-15 dagje naar zee 07.45u - 20.00u p. 5

o do 05/07 12-15 nachtspel 20.45u - 23.45u p. 5

o di 10/07 12-15 Creatief met chocolade 10.00u - 12.00u p. 5 

o vr 13/07 12-15 Survival en recreatiedomein Zilvermeer 08.30u - 16.30u p. 6

o di 17/07 12-15 filmontbijt 08.45u - 11.30u p. 6

o wo 18/07 12-15 workshop “Striptrip” 13.30u - 16.30u p. 6

o vr 20/07 12-15 uitstap Technopolis + de nekker 08.30u - 16.30u p. 7

o wo 25/07 12-15 de joeng kookt en maakt mocktails 13.15u - 16.00u p. 7

o do 26/07 12-15 de Slimste Tiener van nijlen 14.00u - 16.00u p. 7

o wo 01/08 12-15 Paintballen 13.45u - 16.15u p. 8

o do 02/08 12-15 workshop “Puck” 14.00u - 16.30u p. 8

o di 07/08 12-15 extreme watergames 13.15u - 16.00u p. 8

o do 09/08 12-15 levende cluedo 13.30u - 16.00u p. 9

o vr 10/08 12-15 uitstap recreatiedomein de Mosten 08.30u - 16.30u p. 9

o ma 13/08 12-15 Kamp Tw de joeng (t/m vrijdag 17/08) info volgt p. 9
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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 
gemeente Nijlen en Kroenkel vzw (de jeugdhuiswerking). Tijdens de zomervakantie voorzien we wekelijks 
enkele activiteiten 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 donderdag 17 mei 2018, 18.30 uur,  

via https://nijlen.ticketgang.eu.
Het is handig als je vooraf al een account aangemaakt hebt (familie-account met alle gegevens in). Weet 
je niet meer of je al een account had, geef dan je mailadres in en kies ‘paswoord vergeten’. Als het systeem 
je mailadres niet kent, maak je een account aan. In het andere geval krijg je jouw paswoord in je mailbox 
bezorgd.

Tieners kunnen inschrijven tot drie dagen voor de activiteit doorgaat of tot de activiteit volzet is.  
Hou hier dus rekening mee want sommige activiteiten hebben maar een beperkt aantal plaatsen.
 
Praktische info: 
 
- alle activiteiten worden begeleid door animatoren van Jeugd Nijlen 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 2018 - let wel, er wordt steeds een annulatiekost van 2 euro 
   ingehouden - na 20 juni 2018 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. 
 
Gemeente Nijlen - Kerkstraat 4 – 2560 NIJLEN 
Tel. 03 410 03 76 - gunther.melis@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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geboren in 2003, 2004, 2005 of 2006? 
dan is Tienerwerking de joeng de ideale ontspanning 

voor jou tijdens de zomervakantie! 
 

blader snel door het zomeraanbod en schrijf je in! 
 
 

www.jeugdnIjlen.be 
(klik door naar “Vrije Tijd” en kies daar “Tienerwerking De Joeng”) 

 

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN
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