Activiteiten tieners zomer 2019
Voor jongeren van het 1e,2e en 3e middelbaar
Activiteit
1/07/2019
2/07/2019
3/07/2019
4/07/2019

5/07/2019

8/07/2019
9/07/2019
11/07/2019
12/07/2019
15/07/2019
16/07/2019

18/07/2019

19/07/2019

10u00-16u00 Supercops: een criminieel spannend stadsspel
Breng je buskaart en lunchpakket mee
10u00-12u30 Geen gewone kwis …
13u30-16u00 we jammen op alledaagse voorwerpen
20u00-23u30 nachtspel
10u00-12u30 Benieuwd hoe het is als animator op het speelplein? Vandaag
kan je dat te weten komen
13u30 -16u00 zwemmen
10u00-17u00 In de Ster in Sint Niklaas liggen er veel spectaculaire
waterglijbanen op ons te wachten… breng je zwemgerief en
lunchpakket mee

Prijs
inwoner

Niet
inwoner

€ 5,00

€ 10,00

€ 2,50

€ 5,00

€ 2,50

€ 5,00

€ 2,50

€ 5,00

€ 2,50

€ 5,00

€ 2,50

€ 5,00

€ 10,00

€ 20,00

€ 10,00

€ 20,00

€ 2,50

€ 5,00

€ 2,50

€ 5,00

€ 25,00

€ 50,00

10u00-16u00 Verrassing … je hebt zeker je fiets nodig !
€ 5,00
10u00-16u00 how to dj: we volgen een professionele DJ-workshop … Na
deze workshop kan je muziek mixen en dj'en
€ 17,50
9u00-17u00 domein Puyenbroeck: hoog touwenparcours en muurklimmen.
Doe sportieve kledij aan, breng handschoenen en een
lunchpakket mee
€ 10,00
9u30-16u30 Benieuwd wat er met ons afval gebeurt? We bezoeken de
ISVAG oven en bmxen op de piste. Kom met de fiets en breng
gesloten schoenen, lange broek en lunchpakket mee
€ 10,00

€ 10,00

10u00-16u00 Zweeds verstoppertje + jachtseizoen: kom met de fiets en zet
jachtseizoen ‘ al klaar op je gsm
10u00-12u30 escape room
13u30-16u00 zwemmen
13u30-16u00 FEESTDAG
10u00-17u00 Bellewaerde

€ 35,00

€ 20,00

€ 20,00

10u00-16u00 Breng zeker je springsokken en fiets mee ... We jumpen er op
los vandaag
€ 15,00 € 30,00
10u00-12u30 Pingpong, badminton, poolen, beachvolley, … het kan allemaal
23/07/2019
vandaag. Doe sportieve kledij aan
€ 2,50
€ 5,00
13u30-16u00 zwemmen
€ 2,50
€ 5,00
10u00-12u30 haal je creatieve brein maar boven: we bouwen samen iets
Kijk goed naar de uren 'cool'
die bijinde
activiteiten vermeld staan: soms beginnen we wat €vroeger
25/07/2019
elkaar
2,50
€ 5,00
of zijn we13u30-16u00
wat later terug,
moet
je metisde
fiets komen, iets meebrengen, …
cinema
'4Teens'
geopend
€ 2,50
€ 5,00
10u00-17u00 Ontdek de science hacks, facts en maffe experimenten in
26/07/2019
Technopolis Mechelen
€ 17,50 € 35,00
22/07/2019

Vooraf inschrijven is verplicht.
Dit kan online via i-school: log in via www.i-school.be/login
of maak een account aan via www.i-school.be/aartselaar/registreren

Activiteit
10u00-16u00
29/07/2019
30/07/2019 10u00-12u30
13u30-16u00
1/08/2019 10u00-12u30
13u30-16u30
10u00-17u00
2/08/2019

We trekken er een hele dag op uit met de fiets en laten
ons onderweg door een boot naar de andere oever brengen.
Vergeet je eten niet.
bosspel
zwemmen
we shaken onze eigen cocktails
bowling
We gaan kajakken in de Hazewinkel: kom met de fiets, breng
eten mee en je zwemgerief

5/08/2019 10u00-16u00
6/08/2019 10u00-12u30
13u30-16u00
8/08/2019 10u00-12u30
13u30-16u00
9u00 - 18u00
9/08/2019

Survival
gladiatoren
zwemmen
we maken een griezelig spookhuis
wie durft het aan ons spookhuis te betreden?
We trekken naar 't plezantste land: Bobbejaanland: vergeet je
lunchpakket niet !

10u00-16u00
12/08/2019
13/08/2019 10u00-12u30
13u30-16u00
15/08/2019
10u00 16/08/2019 16u00
10u00-12u30
19/08/2019
20/08/2019 10u00-12u30
13u30-16u00
10u00-16u00
22/08/2019
10u00-16u00
23/08/2019

Prijs
Inwoner

Niet
inwoner

€ 10,00

€ 20,00

€ 2,50

€ 5,00

€ 2,50

€ 5,00

€ 2,50

€ 5,00

€ 7,50

€ 15,00

€ 17,50

€ 35,00

€ 5,00

€ 10,00

€ 2,50

€ 5,00

€ 2,50

€ 5,00

€ 2,50

€ 5,00

€ 2,50

€ 5,00

€ 25,00

€ 50,00

Fotozoektocht in Antwerpen waarbij we onze gsm zeker nodig
hebben. Breng je gsm, buskaart en eten mee
€ 5,00
mega-mastermind
€ 2,50
zwemmen
€ 2,50
FEESTDAG: geen tienerwerking vandaag
na vandaag heeft chocolade voor ons geen geheimen meer:
chocolate Nation: vergeet je buskaart en lunch niet
€ 20,00
We fietsen naar de Schorre…. Benieuwd wat we daar gaan
doen? Breng je lunch mee…
we spelen een heus GPS-spel: vergeet je opgeladen gsm niet !
zwemmen
Vandaag gaan we lasershooten in de sporthal met ons
zelfgemaakte parcours! Kom met de fiets
We organiseren een feestelijke bbq. Wij zorgen voor de
lekkere groenten, dessertjes, … zorg jij voor je eigen vleesje?

€ 10,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 0,00
€ 40,00

€ 10,00

€ 20,00

€ 2,50

€ 5,00

€ 2,50

€ 5,00

€ 5,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 20,00

Kijk goed naar de uren die bij de activiteiten vermeld staan: soms beginnen we wat vroeger
of zijn we wat later terug, moet je met de fiets komen, iets meebrengen, …

