


Zalige zomervakanties...

Wat hebben jullie op het programma staan deze zomer? Een vakantie met 

de ouders, misschien een kamp of twee? En dan nog wat rondhangen thuis, 

wat zappen of muziek beluisteren, af en toe een bezoekje aan de bomma... 

Als er je momenteel niet veel anders dan dat te binnen schiet, is het hoog tijd 

geworden dat we daar verandering in brengen!

Kanga’s take over!

Deze zomer staat er namelijk wat te gebeuren. De Kanga’s gaan het de hele zomer laten 

stuiven! Dus bel een hoop vrienden en kom op weekdagen van 9u00 tot 16u30 naar Veltem 

afgezakt. Wat is er daar te doen dan? Dat bepaal JIJ zelf!



De Kanga’s, de oudste leeftijdsgroep van het speelplein van Veltem, krijgen de touwtjes in handen. Want hey, uiteindelijk is het jullie zomer! Samen met vrienden neige dingen doen, nieuwe kameraden maken en vooral zelf kiezen! Het kan, en daarvoor staan een aantal gloednieuwe dingen op jullie te wachten: 

1) K-Zone

Een volledig eigen gebouw, in te richten naar jullie 

goesting waar ruimte is voor een massa toffe activiteit
en. 

Zelf geen inspiratie? Er staan andere jongeren klaar om 

jullie op weg te helpen! 

1) website
Een website voor alle Herentse tieners tussen 11 
en 15:  http://kanga.jeugddienstherent.be. 
Inclusief een eigen forum voor jullie alleen, links 
naar leuke sites,  activiteiten, foto’s en nog veel 
meer!  Registreer je dus als de bliksem...



3) weekend

Als klap op de vuurpijl is er een fantastisch Kangaweekend gepland. Het weekend 

van 13, 14 en 15 juli is volledig voor jullie! Wat er tijdens dat weekend zal gebeuren, 

Houden we nog even geheim. Hou in elk geval die dagen vrij, of nog beter, bren
g dit 

invulstrookje binnen op de jeugddienst of deze zomer op het speelplein zelf!

Spreken al die mogelijkheden je wel aan of wil je nog meer weten? Neem snel een kijkje op onze website 
en kom nog een hoop extra te weten of kom gewoon eens een dagje langs tijdens de vakantie!

http://kanga.jeugddienstherent.be

Ik,      adres:
ben Kanga en wil mee op ons zalige Kangaweekend 13, 14 en 15 juli 2007. 
Mijn ouder(s),  
geven mij hiervoor de toestemming en betalen €5 voor mijn deelname. 

Handtekening ouder(s):

speelplein: haachtstraat 45 3020 Veltem-Beisem 016/48.04.94   -    jeugddienst: wilselsesteenweg 39 3020 Herent 016/21.14.93


