Contactpersonen:
Lotte Stuyven:
lotte_stuyven@hotmail.com
0496 82 78 90
Melissa Van Malderen:
melissa.vanmalderen@hotmail.com
0479 26 77 87

Adressen:
Molenstraat 38, langs Time Out
Sleutjes 7b, jeugdhuis De Schelft (tieners)

Speelpleinwerking Hamont-Achel

Tieners
(geboortejaar 2003 - 2001)

Planning
Datum

Onze tienerwerking
Thema

Woensdag 8 juli 2015

Grand opening met hapje en drankje

Woensdag 15 juli

???*

Woensdag 22 juli

???*

Woensdag 29 juli

???*

Dinsdag 4 augustus

Kikkerfestival met VIP- ruimte voor
tieners

Woensdag 12
augustus

???*

Woensdag 19
augustus

Surprise activiteit

Extra dit jaar is onze tienerwerking, we willen dit opstarten samen met en
voor de tieners. Onze tieners krijgen dus inspraak in hun activiteiten.
Waardoor de activiteiten iets spectaculairder kunnen zijn en hiervoor
uitzonderlijk een extra, maar realistische, bijdrage nodig is. Dit blijft
natuurlijk vrijblijvend en wordt op woensdag 15 juli 2015 meegedeeld.
Waar?

Jeugdhuis De Schelft
Sleutjes 7b (Hamont)

Wanneer?

zie planning

Hoe laat?

13.30 uur – 17.00 uur

Bijdrage?

€ 1,50 / namiddag
Ook mogelijk: betaling met vrijetijdscheque

Activiteiten

Dinsdag 25 augustus

Grand opening

LAATSTE ACTIVITEIT:

Inwijding van het nieuw lokaal met een hapje en een drankje
Ouders zijn ook welkom van 13.30 uur – 14.00 uur

Kikker en muis uit huis

Kikkerfestival

*???: invulling door de tieners zelf onder het
motto:“alles kan en alles mag”
Zie voor de rode activiteiten hierlangs

Samen met de hele SPW zal er, in de Molenstraat 38 (langs de Time Out),
het Kikkerfestival doorgaan. Samen met alle leeftijden starten we het
Kikkerfestival. De tieners mogen aan alles deelnemen en hebben zelfs
hun eigen VIP- ruimte!
De ouders kunnen tijden het Kikkerfestival terecht op het ouderterras!

Surprise activiteit
Extra deze namiddag is een vieruurtje, bijdrage: € 3,00

Kikker en muis uit huis
SPW ’t Stadspark sluit met alle leeftijden samen de zomer af op het
scoutsheem (in de bossen van Beverbeek in Hamont-Achel)! Deze
activiteit start om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Let op de bijdrage is €
3,00 want er wordt middageten voorzien!

