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DIERENRIJK

VRIJDAG 10 AUGUSTUS van 8.30 uur tot 17.30 uur

WAT Apen, tropische vogels, beren, olifanten, vissen,… 
   Vandaag kan je ze allemaal komen bewonderen 
   in Dierenrijk!    

WAAR Vertrek aan de Kinderclub, 
    Dierenrijk in Nuenen (NL) 
PRIJS € 10

MEEBRENGEN Lunchpakket + drinken, 10-uurtje, 
      4-uurtje

BEZOEK VRT-TOREN

WOENSDAG 22 AUGUSTUS van 12 uur tot 17 uur

WAT Benieuwd hoe de programma’s van één, canvas
   en Kentet  tot stand komen en nemen u mee 
   achter de schermen van regiekamers,  radio- 
   en televisiestudio’s in de VRT-toren! 
WAAR Vertrek aan de Kinderclub, VRT in Brussel
PRIJS € 5

MEER INFORMATIE?

Jeugddienst Rijkevorsel 
Saar Van Den Broeck
03 340 00 55 
jeugddienst@rijkevorsel.be 

Kinderclub Rijkevorsel 
Hilde Dictus & Maud Peeters
03 340 00 56 
kinderclub@rijkevorsel.be 

www.rijkevorsel.be/kiekeboe 
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GOED NIEUWS! 
Ook deze zomervakantie hoeven jullie je niet te vervelen 
want wij hebben weer super toffe en uitdagende 
activiteiten klaar voor onze tieners  
(10 tot 17 jaar, geboortejaar 2007 t.e.m. 2001)!!  
Kijk dus snel binnenin deze folder en kom te weten wat 
er allemaal op het programma staat! 

Ben je overtuigd van een activiteit en wil je je graag 
inschrijven (dit is verplicht)? Neem dan zeker contact 
op met de jeugddienst of neem eens een kijkje op 
onze website www.rijkevorsel.be/kiekeboe om meer 
informatie over het inschrijven te vinden. Je kan online 
inschrijven vanaf maandag 4 juni 2018 om 19 uur t.e.m. 
de week voor de activiteiten.

TOT DEZE ZOMER!

TIENERKAMP ‘WAKEBOARD & 
ADVENTURE IN DE MOSTEN’
 • MAANDAG 2 TOT VRIJDAG 6 JULI 
  van 10 uur tot 16 uur 

 • MAANDAG 30 JULI TOT VRIJDAG 3 AUGUSTUS 
  van 10 uur tot 16 uur

 • MAANDAG 20 TOT VRIJDAG 24 AUGUSTUS 
  van 10 uur tot 16 uur

WAT Een kamp voor de sportieve waterratten 
   onder ons! Tijdens deze vijfdaagse leren ze  
   de basis van het wakeboarden.  
   Zij die al wat verder zijn leren de coolste tricks  
   zoals een 1-80, 3-60, backslide, butterslide 1-80,… 
   Je spreekt het uit in het Engels. 

   Benieuwd? Ga zeker eens een kijkje nemen. 
   In de voormiddag staan onze tienerjongeren  
   op het water, in de namiddag zoeken ze het  
   avontuur op in en rond het domein van 
   de Mosten.

WAAR De Mosten, Hoogeind 74B, 2321 Meer  
    (zelf vervoer voorzien)

PRIJS € 155 voor 5 dagen

MEEBRENGEN  Lunch, voldoende drinken, zakgeld, 
      zwemgerief, sportieve kledij

OPVANG Vanaf 9 uur

TIENERDRIEDAAGSE PORT ZELANDE

DINSDAG 3 TOT DONDERDAG 5 JULI 
van 8.45 uur tot 16 uur

WAT Ga met ons mee op dé tienerdriedaagse,  
   dit jaar weer aan de Nederlandse kust!  
   We gaan er samen kamperen, ons eigen potje koken  
   en ons uitleven op het strand en in waterparadijs  
   Aqua Mundo! Wie wil er nu niet met ons mee???

WAAR Vertrek aan de Kinderclub centrum

PRIJS € 75 voor 3 dagen

MEEBRENGEN Tent, matras, slaapzak, (reserve)kledij,  
      toiletgerief, zwemgerief + handdoek  
      (volledige lijst wordt nadien nog  
      doorgestuurd) 

SUMMERKIX

DONDERDAG 12 JULI van 19 uur tot 16 uur

WAT Dit jaar trekken we weer naar De Mosten.  
   Vandaag staat water centraal met initiatie  
   wakeboarden, waterskiën en knieboarden,  
   afgewisseld met leuke landactiviteiten zoals b.v.  
   Archery Tag. Durven jullie de uitdaging aangaan?

WAAR De Mosten, Hoogeind 74B, 2321 Meer

PRIJS € 25

MEEBRENGEN Lunchpakket, zwemkledij, handdoek,  
      reservekledij

ZOUTEROVER

WOENSDAG 18 JULI van 14 uur tot 18 uur 

WAT Deze jongens kennen we van het  
   VIER- programma Grillmasters, koken op  
   openvuur. Back to basics en heel lekker eten!  
   We gaan wildplukken en nadien alles in de  
   vlammen leggen. Check alvast hun Instagram! 

WAAR Kampeerplaats Wortel-Kolonie  
    (zelf vervoer voorzien)

PRIJS € 26

 

WALIBI

WOENSDAG 25 JULI van 8.30 uur tot 18 uur

WAT Een pretpark vol sensatie! Calamity mine,  
   Radja River, de Weerwolf en zoveel meer!  
   Walibi, een pretpark voor durvers. 

WAAR Vertrek aan de Kinderclub, Walibi in Waver 

PRIJS € 25

MEEBRENGEN Lunchpakket + drinken,  
      eventueel zakgels 

WATERSPEELPARK SPLESJ

VRIJDAG 3 AUGUSTUS van 8.30 uur tot 17 uur

WAT Splesj heeft 7 waterglijbanen waaronder  
   een halfpipe, een trechter en een discoglijbaan!  
   Uren waterpret verzekerd! Bij slecht weer trekken  
   we naar Sunparks in Mol.

WAAR Hoeven (NL), vertrek aan de Grote Kamer  
    van het Klooster (naast het gemeentehuis)

PRIJS € 10

MEEBRENGEN Lunchpakket + drinken,  
      zwemgerief + handdoek

DUINRELL & TIKIBAD

WOENSDAG 8 AUGUSTUS van 8.30 uur tot 18 uur

WAT Een dag naar Duinrell! Attracties en zwemmen!  
   De zestien unieke glijbanen maken het Tikibad  
   tot het grootste overdekte glijbanenparadijs  
   van de Benelux! Van de heftige Tyfoon tot  
   de rustige Lazy River. Alle deelnemers moeten  
   kunnen zwemmen.   

WAAR Vertrek aan de Kinderclub,  
    Duinrell in Wassenaar (NL)

PRIJS € 25

MEEBRENGEN Lunchpakket + drinken, 10-uurtje,  
      4-uurtje
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