
ActiviteitenActiviteiten
Escaperoom #1

Breakdance #1
 

Rugby clinic
 

Voetbaltoernooi
 

Willems Eetcafé
 

Skate clinic
 

#Escaperoom #2
 

Breakdance #2
 

Tienercafé

Online  Escaperoom met Ludo | gratis 
Pen en papier bij de hand?!  | 13:00u - 16:00u
Workshop van Jorg  @jorgo3o | gratis
Park Schoneveld bij de Plantage | 15:00u - 17:00u
Clinic  van Maurice | gratis
Schoolplein de Velduil | 15:00u  - 17:00u
Onder leiding van Soufian  |  gratis
Schoolplein de Velduil | 14:15u - 17:15u

DI   23
 

DI  23
 

WO 24
 

WO 24
  

WO 24
 

DO 25
 

DO 25
 

VR 26
 

VR 26

Deze activiteiten

zijn aangepast aan 

de huidige corona-

maatregelen.

In lijn met

uitzonderingen 

voor jongerenwerk

Kom gezellig eten, wat de pot schaft  |  €1,-  
Dit is elke week, geef je op!  | 17:30 - 19:00 |
Clinic van Arnoud | gratis
Skatepark bij Wereldwijs | 15:00u - 17:00u
Online Escaperoom met Ludo | gratis
Pen en papier bij de hand?  |  20:30u - +/-22:30u
Workshop van Jorg  @jorgo3o | gratis
De  Spin, bij het Staatsspoor | 15:00u - 17:00u
Gezellige middag met Daphne  |  gratis
Spelletjes, creativiteit én chips...  | 15:00u - 17:00u

18+

18+

CoronaCorona

Join Us
Houten
Join Us
Houten

VoorjaarsvakantieVoorjaarsvakantie

 jongerenwerk@vanhoutenenco.nl            

Terwijl bijna alles dicht is zijn wij
bewust en in overleg open. 

 

Meld je voor alles aan!
Draag een mondjekapje!

  

Ziekig, koorts, gezinslid ziek?
Blijf thuis: bel, DM of app ons.

10 t/m 17 jaar

10 t/m 17 jaar

10 t/m 17 jaar

8 t/m 13 jaar

10 t/m 23 jaar

10 t/m 17 jaar

18 t/m 23 jaar

10 t/m 17 jaar

10 t/m 14 jaar

meld je altijd aan!
mail of scan

jc.enter

februari Join Us is er voor iedereen tussen 
de 12 en 25 jaar die zich alleen voelt 
en zin heeft om daar verandering in 

te brengen. Samen met onze
jongerenwerkers ga je de uitdaging aan!

 
Wat doe je bij Join Us?

We spreken af in het jongerencentrum
en daar doe je veel leuke dingen. We

helpen je sociaal sterker worden.
Samen met andere jongeren bedenk en
organiseer je allerlei (online) activiteiten.
De groep bepaalt dus zelf hoe de avond
eruit ziet. Daarbij leer je hoe je iets kunt

organiseren. Denk aan een avondje
gamen, spelletjes doen, gourmetten,

een filmpje kijken, voetballen, bowlen en
nog veel meer toffe dingen!

 
Aanmelden

Spreekt Join Us je aan? Je kunt je het
hele jaar door aanmelden. Samen kijken
we dan of het iets voor je is en of er op

dat moment plek is in de groep.
Mail vooral!


