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VOOR TIENERS
VAN 12 TOT 16 JAAR
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Meer info

Dienst Vrije Tijd (jeugd-, sport- en cultuurdienst)
Hernieuwenstraat 14 - 8710 Wielsbeke
056 67 32 50
sportdienst@wielsbeke.be - www.wielsbeke.be

Avonturendag met o.a. 
kajak, moerasparcours en

'the blue diamond'

-
Special Agent Mission

-
Trampolinepark

-
Bellewaerde

-
Graffiti

-
Streetsurfen

-
Coole workshops en

sportinitiaties:
impro, ballonplooien, baseball...
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Wat?
Ook in 2018 organiseren de jeugd-, sport- en
cultuurdienst van het gemeentebestuur opnieuw
een week vol activiteiten op maat van de
Wielsbeekse tieners! “Tieners in Actie” zorgt voor
net dat ietsje meer, zodat je zomervakantie
onvergetelijk wordt!

Wanneer?
Van maandag 2 juli tot en met vrijdag 6 juli 
2018 vliegen we er weer helemaal in!
De exacte uren zijn afhankelijk van het
dagprogramma en worden later meegedeeld. 
(ca.8u30-16u30, tenzij bij daguitstappen)

Waar?
Domein Hernieuwenburg is onze uitvalsbasis.
We spreken altijd af in de sporthal. 
Van daaruit vertrekken we per fiets naar de 
voorziene bestemming. Vergeet dus zeker jullie 
fiets niet, en zorg ervoor dat hij in orde is!

Kostprijs?
Deelnemen aan “Tieners in Actie” kost € 120.
Alle toegangsprijzen, vervoer en verzekering zijn
hierbij inbegrepen. Iedereen brengt zelf een
lunchpakket en voldoende drankjes mee.

Programma
Half juni ontvang je een gedetailleerd programma, 
maar in deze folder kan je al even piepen welke 
prettig gestoorde activiteiten we voor jullie in 
petto hebben.

Inschrijven
Inschrijven via http://inschrijvingen.wielsbeke.be/
(inloggen kan via het rijksregisternummer van de ouder)
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Inschrijven tot 1 mei 2018      -       Opgelet: de plaatsen zijn beperkt!


