
TIENERWERKING DE JOENG 

HERFSTVAKANTIE 2017
Beste tieners

De herfstvakantie komt er aan... een kort weekje waarin je heel wat plannen 
kan maken en waarbij je ook twee keer naar De Joeng kan komen, want het 
wordt hoog tijd om elkaar nog eens te zien!

Schrijf je snel in
en tot binnenkort!

van 13.30 uur tot 16.30 uur 

€ 4,50 

wie graag een extra drankje heeft tijdens de 

voorstelling, brengt hiervoor zakgeld mee 

jeugdhuis Kroenkel 

Statiestraat 13 - 2560 NIJLEN

dinsdag 31 OKTOBER 2017 
quiz'it - movie'it
Vijf rondes, vijf vragen, een doe-ronde en nog een specialleke…  
één uur quizzen voor het goede doel… en dat ben jij zelf!  
Want je punten brengen later in de namiddag nog op! Wat, dat zal je 
zelf moeten komen ontdekken. Deel twee van de namiddag ploffen we 
ons neer in de zetels en kijken naar “De 5R, de film!”. Geweldig, zo’n 
ontspannend namiddagje tijdens de herfstvakantie. 
We voorzien een drankje.

activiteit voor de 
12-15-jarigen

geboortejaren: 
2002, 2003, 2004, 2005

Uren: 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: 
 
Verzamelplaats: 



INSCHRIJVEN EN BETALEN:  

Inschrijven doe je via de website http://nijlen.ticketgang.eu en log in met je 
gegevens (weet je deze niet meer, geef dan je mailadres in en klik op paswoord 
vergeten). Had je nog geen account? Dan maak je er eerst eentje aan.

Je schrijft je meteen in en dient ook onmiddellijk online te betalen  
(via je bankkaart en kaartlezer of met creditcard). Inschrijven kan tot  
30 oktober 2017. Wacht dus niet te lang.

Wie een activiteit annuleert, betaalt steeds 2 euro annulatiekosten. Wie tijdens 
de herstvakantie annuleert, krijg geen gedeeltelijke terugbetaling van de 
activiteit, tenzij op vertoon van een doktersattest.

Extra informatie of inlichtingen kan je bekomen:

Jeugdconsulent Gunther Melis
afdeling Sociaal en Vrije Tijd – Gemeente Nijlen
tel. 03 410 03 76 – gunther.melis@nijlen.be
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van 13.45 uur tot 16.00 uur 

€ 8,00 

wie graag een extra drankje heeft tijdens de 

bowling, breng hiervoor zakgeld mee

Bowling Het Fort 

Grote Puttingbaan 2 a - 2560 KESSEL

vrijdag 3 november 2017 
bowling
Ziet’em doen joh! Strike!
Daag de anderen uit en gooi zo veel mogelijk kegels om… jawel, dat is 
bowling. Gedurende twee uren gooien we de ene bal na de andere.  
Word jij bowlingkampioen van De Joeng?

We voorzien tussendoor een drankje.

activiteit voor de 
12-15-jarigen

geboortejaren: 
2002, 2003, 2004, 2005

Uren: 
Deelnameprijs: 
Meebrengen: 
 
Verzamelplaats: 


