Tiener
week

zomer
vakantie
WANNEER
24 tot 28 augustus
2020
VOOR WIE
Geboortejaar:
2008 - 2005
INSCHRIJVEN
Inschrijven voor de vier
activiteiten kan online
via https://reservaties.
arendonk.be, vanaf
23 juli 2020.
Je inschrijving is pas
definitief na betaling.
Het aantal plaatsen
voor de activiteiten is
beperkt.

De Funky Fridays worden dit jaar omgevormd tot een heuse
tienerweek. We sluiten de zomer af met enkele supertoffe activiteiten voor onze jeugd!
Bel wat vrienden, app een vriend(in), spreek af met wat schoolmakkers of maten van de jeugdbeweging en schrijf je in voor één
of meer van onderstaande activiteiten. Plezier, uitdaging en fun
gegarandeerd!
Let op! Als je inschrijft voor een activiteit kom je in een ‘contactbubbel van max. 50 personen’ terecht voor de hele week. We
vragen om de sociale contacten buiten de tienerweek tot een
minimum te beperken.
dinsdag 25 augustus
SKATE-INITIATIE
Let’s roll today! Met ons skateboard maken we
vandaag het skateplein en omgeving onveilig.
Allerlei trucs krijgen we aangeleerd of technieken
worden bijgeschaafd!
WANNEER
WAAR
PRIJS
DEELNEMERS
EXTRA

dinsdag 25 augustus van 13.30 uur tot 16.00 uur
skatepark Diepenbeemd - Diepenbeemd 14
2,50 euro
20 deelnemers
vermeld bij inschrijving of je een skateboard
wil lenen

woensdag 26 augustus
CINEMA
Wat chillen met de vrienden tijdens het kijken van een toffe film!
Lay back and relax!
WANNEER
WAAR
PRIJS
DEELNEMERS
EXTRA

woensdag 26 augustus van 09.30 uur tot 12.00 uur
jeugdhuis ’t Onkrooid - Koeistraat 8
2,50 euro
20 deelnemers
hapje en drankje inclusief

donderdag 27 augustus
VIRTUAL SECRET
We wagen ons vandaag aan een VR-experience (virtual reality) en trekken naar
de Cosmos. We proberen uit deze virtuele escaperoom te ontsnappen door
straf teamwork! Niet te missen dus!
WANNEER
WAAR

donderdag 27 augustus van 12.00 uur tot 17.00 uur
vertrek en aankomst: parking zwembad - Van Eycklaan 7
Virtual Secret: Koning Albertstraat 88 - Geel
PRIJS
12 euro
DEELNEMERS 14 deelnemers
vrijdag 28 augustus
GRAFFITI
Laat je fantasie en creativiteit de vrije loop tijdens deze supergrave graffitiworkshop. Met verfbussen en coole technieken maken we een superzot
kunstwerk.
WANNEER
WAAR
PRIJS
DEELNEMERS

vrijdag 28 augustus van 13.00 uur tot 16.00 uur
Oude beeldhouwklassen - achter de bibliotheek
12 euro
15 deelnemers
Meer info over de veiligheidsmaatregelen volgt na de inschrijving.

INFO
Dienst vrije tijd
014 40 90 78
tinne.roes@arendonk.be
Heb je zelf toffe ideeën of is er iets dat je met een groep vrienden wil doen, laat het
zeker weten. Wij bekijken of het mogelijk is om het in ons programma te zetten.
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