activiteit

1/07/2020
2/07/2020

10u00-16u00
10u00-17u00

3/07/2020

10u00-16u00

6/07/2020
7/07/2020
8/07/2020
9/07/2020

10u00-16u00
10u00-16u00
10u00-16u00
09u00-17u00

10/07/2020 10u00-16u00

13/07/2020 10u00-16u00
14/07/2020 10u00-12u30
19u30-23u00
15/07/2020 10u00-16u00
16/07/2020 10u00-16u00
17/07/2020 10u00-16u00

Battle of the Tik-tokkers + wie is de saboteur ?
We kunnen helaas niet naar een pretpark, maar vonden AIRZONE
parcours XL als(volwaardig) alternatief. We fietsen er naartoe van 10u17u.
We steken zelf iets tof in elkaar
We ontdekken de sport en bouwen ons eigen spookhuis
zwemmen + reis rond de wereld
Grillmasters + 1 tegen allen
We stappen op de bus en doen daar allerlei avontuurlijke activiteiten op
en rond water: vlotten bouwen, SUP, …
In de Workshop Vloggen staan we stil bij de boodschap die we uitdragen
en gaan we opnames maken! We leren hoe we de opgenomen beelden
kunnen monteren tot een vlog. Het resultaat is een flitsend filmpje van
begin tot einde zelf geproduceerd!

nietinwoners inwoners

gsm

€ 25,00

€ 50,00

zonnecreme, fiets

€ 10,00

€ 20,00

sportieve kledij
zwemgerief
je eigen vleesje

€ 15,00

€ 30,00

zwemgerief, zonnecreme,
mondmasker

€ 15,00

€ 30,00

gsm/tablet

Bear grills + jachtseizoen
Casino 4teens is geopend
nachtspel
stadsspel
Surprise
Festival 4teens

meebrengen

fiets, gsm
zwemgerief

€ 10,00
€ 15,00

€ 20,00
€ 30,00

buzzypas als je dat hebt,
mondmasker
zwemgerief, fiets

20/07/2020 10u00-16u00

21/07/2020
FEESTDAG
22/07/2020 10u00-16u00
23/07/2020 10u00-16u00
24/07/2020 10u00-16u00

27/07/2020 10u00-16u00

In de Workshop Youtube Videoclip maken we zelf een blitse videoclip.
We verdiepen we ons in muziek, cameratechnieken, location hunting,
storyboard, setdesigner,montage … . Het resultaat zetten we op een
(geheim) youtubekanaal
FEESTDAG
Escape room + TIKTOK is in the house
Zomer … da's bbqen ! We maken samen onze groentjes, patatjes, …
breng jij vleesjes mee?
snapshot + coole bowling

28/07/2020 10u00-16u00

We springen op onze stalen ros richting ….
zwemmen + we bouwen onze eigen home cinema

29/07/2020 10u00-16u00

Ken jij Aartselaar? Dat ontdekken we in het dorpsspel

30/07/2020 10u00-16u00

We trekken naar Megabounce.. Breng je springsokken mee !

31/07/2020 10u00-16u00

3/08/2020
4/08/2020

10u00-12u30
13u30-16u00
9u00-17u00

5/08/2020
6/08/2020

10u00-16u00
14u00-21u00

7/08/2020

10u00-16u00

#KOMUITJEKOT

€ 15,00

€ 30,00

€ 10,00

€ 20,00

fiets
zwemgerief

€ 15,00

€ 30,00

€ 10,00

€ 20,00

€ 15,00

€ 30,00

€ 15,00

€ 30,00

lasershooten
quiz!
Er hangr een hoog touwparcours op ons te wachten
We maken onze eigen tie-dye tshirts
We organiseren onze eigen beach-party for teens met echte festivalfood
!
Komen eten !

je eigen vleesjes
gsm

springsokken of geld om er te
kopen

lange broek, zonnecreme,
mondmasker (bus)
1 of meerdere witte t-shirts
je hoeft geen eten mee te
brengen

10/08/2020 10u00-16u00

12/08/2020 10u00-16u00
13/08/2020 10u00-16u00

Een professionele trainer leert je skaten op een skateboard.
Van basis moves tot tricks en flips, niets is onmogelijk. Kan jij een ollie ?
zwemmen + The pain game: hopelijk kan jij de vragen goed inschatten,
zo niet? …
Levende gezelschapsspelen + we gaan op stap, maar naar waar?
We gaan klimmen.... Kom zeker met de fiets !

14/08/2020 10u00-16u00

We trekken naar de Reukens en spelen er een bosspel + snapchatspel

17/08/2020 10u00-16u00

De sporthal is van ons: basket, volley, tafeltennis, badminton,
zaalvoetbal, netbal, ….
zwemmen + escape room
Wie is de Mol?
We gaan vandaag de schorre herontdekken, wat staat er op het
programma? Blotevoetenwandeling, mini-golf doolhof en next-level
verstoppertje!
een echte SPRING in 't veld gaat vandaag met ons een hele dag acteren,
improviseren, ….

11/08/2020 10u00-16u00

€ 15,00

21/08/2020 10u00-12u30

fiets, als je dat hebt: eigen
materiaal
zwemgerief

€ 15,00

18/08/2020 10u00-16u00
19/08/2020 10u00-16u00
20/08/2020 10u00-16u00

€ 30,00

€ 30,00

sportschoenen voor binnen,
fiets
fiets,gsm

sportschoenen voor binnen,
zwemgerief

fiets,
€ 10,00

€ 20,00

