
ActiviteitenActiviteiten
Touwen, bruggen en afgrond. Durf jij mee? | €15,-
Na het klimmen nog lekker een frietje!  | 13:00u - 17:30u
 

Locatie:  Wereldwijs | Opgeven mag in 4tallen | gratis
10 tot 13 jaar 13:00 - 15:00 | 14+ jaar  15:00 - 17:00
 

Spiegelreflex camera thuis? Doe mee! | gratis
Workshop  over licht en lijnenspel | 14:00 - 16:30
 

Weet jij de code te kraken en de box te openen?  |  €5,-
Kies een tijdslot |  A  11:00  B  12:30  C  14:00  D  15:30
 

Longboard of inline skates: cruise jij graag? | gratis
Vertrek  vanaf Enter | 13:00u - 16:00u

Fietsen, rondvaart en de stad in! | €7,50
Neem je fiets mee! |13:00 - 17:00
 

Goeie camera op je smartphone? Doe mee! | gratis
Workshop over licht en lijnenspel | 14:00 - 16:30
 

Locatie: Speelbos | Hou jij van modder? |  gratis
10 tot 13 jaar 13:00 - 15:00 | 14+  jaar  15:00 - 17:00
 

Hout, touw, tonnen... bouwen en het water in!  |  gratis
Strand  van Imkersplas | 13:00 - 17:00
 

Ben jij vrijwilliger bij het Jongerenwerk? Help jij ons deze 
vakantie? Dan is deze avond voor jou!  |  20:00 - 23:59u

06-86822542
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Week 3 t/m 6? Andere kant!
Week 3 t/m 6? Andere kant!
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Zomervakantie

 jongerenwerk@vanhoutenenco.nl            

meld je altijd aan!
mail of scan CoronaCorona

Willems
eetcafé
Willems
eetcafé

Zomervakantie

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

   

Meld je voor alles aan!
.

jc.enter

Elke woensdagavond, óók in de
zomervakantie, is er bij Enter
ons Willems eetcafé.
In de zomer is het barbecue-
tijd! Neem zelf iets mee voor
op het vuur en wij regelen
drinken, sauzen en stokbrood.
  

Vanaf 17:30u ben je welkom en
rond 18:00u start het eten. We
ruimen daarna met z'n allen op
en rond 20:00u is de avond
afgelopen.
    

Meld je aan!
App naar: 06-86822542

Voor 15:00u woensdagmiddag

Na de zomervakantie
Dan neemt iedereen €1,- mee
en wordt er voor je gekookt.
Opruimen doen we daarna
weer met z'n allen. Ook dan is
aanmelden belangrijk.

Hefbrug 1
voor 10 tot 23 jaar

TekenclubTekenclub
Elke donderdagavond van
19:00 tot 20:30 is er onze
Tekenclub! Onder leiding van
tekenaar David kan je mee
doen voor €1,-. Voor elke
avond moet je jezelf apart
aanmelden.
  

Meld je aan!
App naar: 06-86822542

Voor 15:00u donderdagmiddag

elkeweek

elke
week



ActiviteitenActiviteiten

Week 1 en 2? Andere kant!
Week 1 en 2? Andere kant!

Heerlijk  over de Kromme Rijn! | €7,50 
Op de fiets naar de verhuur  | 12:00 - 17:00
 

Locatie: de Plantage | Clinic  van Oranje-speler | gratis
10 tot 13 jaar 13:00 - 14:30 | 14+ jaar 14:30 - 16:00
 

Licht uit, rookmachines aan... lasers aan en gaan! | €5,-
Kies een tijdsblok |  A  13:00   B  15:00 
 

Licht uit, rookmachines aan... lasers aan en gaan! | €5,-
Kies een tijdsblok |  A  13:00   B  15:00 
 

Het zit tussen trampoline en koorddansen in | gratis
Bij  skatebaan Imkerspark | 14:00 - 17:00
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Join Us
 

Join Us

Na de
zomer
Na de
zomer

ZomervakantieZomervakantie

Ontmoet jij graag jongeren
van jouw leeftijd?
 

Heb je zin om met elkaar te
chillen?
 

En er samen op uit te gaan?
 

Vind je het moeilijk om
vrienden te maken?
 

Ben je tussen de 12 en 25
jaar?

augustus

Gaan we hopelijk weer 3 dagen
in de week open. Maar hoe
dan ook is er weer Café avond!
  

Cafe avond
Elke vrijdagavond vanaf 3
september zijn we van 20:00u
tot 23:59u open.
Buiten kan je voetballen,
binnen is muziek, pooltafel of
tafel-voetbal. Ook is de bar
open en staan er bordspellen
klaar.Springen  tot je er bij neervalt! | €7,50

Samen met de fiets naar Nieuwegein  | 12:00 - 17:00u
 

Locatie: strand Rietplas | Clinic van Taurus | gratis
10 tot 13 jaar 13:00 - 14:00 | 14+ jaar 14:00 - 17:00
 

Zelf een SUPboard? Top! Ga met ons op safari! | gratis
Vertrek vanaf de Imkersplas | 13:30  - 16:00
 

    Dans     Muziek      Tekenen  Voor iedereen wat!  |  €5,-
In en om Enter | 13:00 - 17:00

 
 

Vraag dan eens naar Join Us.
Bel of mail ons, of kijk op

www.join-us.nu
 

jongerenwerk@
vanhoutenenco.nl     

meld je altijd aan!
 

06-86822542

Met Houtense apen naar andere dieren kijken | €15,- 
Wij verzorgen het vervoer | 09:30 - 17:00
 

Locatie: de Velduil | Clinic  van Rugby-trainer | gratis
10 tot 13 jaar 13:00 - 15:00 | 14+ jaar 15:00 - 17:00
 

Geen  SUPboard? Wij huren ze, zo kan jij op safari! | €5,-
Vanaf de Imkersplas | 10:00 tot 13:00 of 14:00 tot 17:00
 

Chillen, muziek, zwemmen en barbecue! |  €5,-
Met  de fiets naar de Honswijkerplas | 15:30 - 21:30

Achtbanen, hoogtes en #hardgaan | €30,-
Wij verzorgen vervoer  | 09:00 - 18:00
 

Locatie: de Spin | Aanmelden: 1, 2, 3 of 4-tallen | gratis
10 tot 13 jaar  13:00 - 15:00 | 14+ jaar 15:00 - 17:00
 

Weet jij de code te kraken en de box te openen? | €5,-
Kies een tijdslot | A  11:00  B  12:30  C  14:00  D  15:30
 

Hout, touw, tonnen... bouwen en het water in! | gratis
Strand van Imkersplas | 13:00 - 17:00
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