
  
 

 

Activiteiten tienerwerking zomervakantie 2021 

Onze referentie: jeugd\2personeelsleden\Frederick\Tienerwerking\2021\Zomer 2021 
Datum: 21/05/2021 

Geachte ouder(s), 

Met veel plezier stellen wij vast dat uw kind in aanmerking komt om deel te nemen aan de 
gemeentelijke tienerwerking.  

Net zoals vorig jaar vindt de tienerwerking plaats in jeugdhuis de Paravang, Westendelaan 38 in 
Middelkerke. Het jeugdhuis is achteraan te vinden in het jeugdcentrum. De tienerwerking start om 
9.00 u. en eindigt om 16.45 u. 

Vanaf dit jaar betaalt u voor uw kind de dagprijs van 6 euro (warme maaltijd inbegrepen). Het 
aantal deelnamen wordt u telkens na de maand juli en augustus gefactureerd.  

Het aanbod van de tienerwerking bestaat uit een mix van spel, creativiteit, sport, cultuur en 
daguitstappen. Het spreekt voor zich dat een dergelijk aanbod gepaard gaat met een aanzienlijke 
kost. Zoals het een kindvriendelijke gemeente betaamt, deinst het gemeentebestuur er niet voor 
terug om het merendeel van de kosten voor haar rekening te nemen. Toch zal voor een aantal 
activiteiten een meerprijs van 5 of 10 euro gevraagd worden, met een maximum van 10 euro per 
week. Let wel, voor de tweedaagse met overnachting op 26 en 27 augustus wordt bovenop de 
dagprijs van 6 euro een meerprijs gevraagd van 15 euro. Alle nodige info inzake activiteiten en 
meerprijs vindt u terug in de tabel op de volgende pagina’s. De overige info kan u terugvinden op 
www.middelkerke.be/tienerwerking . 

Jongeren die over een Buzzy Pazz beschikken moeten deze dagelijks meenemen omdat de 
meeste verplaatsingen met het openbaar vervoer gebeuren. 

Omwille van het coronavirus vragen wij u om rekening te houden met volgende maatregelen: 

- er is geen busvervoer voorzien van en naar het jeugdcentrum; 

- uw tiener dient elke dag een mondmasker mee te hebben; 

- indien uw kind ziekteverschijnselen vertoont is het ten stelligste verboden uw kind te laten 
deelnemen aan de tienerwerking; 

- indien uw kind ziek wordt tijdens de tienerwerking zal hij of zij in quarantaine geplaatst 
worden in het jeugdcentrum en wordt gevraagd uw kind zo vlug als mogelijk op te halen.  

We hopen van harte dat uw tiener een leuke en gezonde zomervakantie tegemoet gaat! 

Met vriendelijke groeten, 

de jeugddienst

http://www.middelkerke.be/tienerwerking


  
 

 

Dag Activiteit Meerprijs Aangepaste kledij GEEN warme 
maaltijd 

Vertrek 
vroeger / 
aankomst later 

Do 1 juli The Outsider: marinierspiste + 
SUP 

10 euro Sportieve kledij + zwemshort + 
waterschoenen + badhanddoek + 
douchegerief 

Belegd broodje 
i.p.v. warme 
maaltijd 

 

Vrij 2 juli Zwemmen + Crystal Ship Teens 
Tour Oostende 

 Zwemkledij + badhanddoek   

Maa 5 juli Duinenspel + lasershooting  Sportieve kledij Belegd broodje 
i.p.v. warme 
maaltijd 

 

Di 6 juli Koken + fietstocht + wandelen 
met alpaca’s 

 Fiets meebrengen!   

Woe 7 juli Zwemmen + go-cars huren  Zwemkledij + badhanddoek   

Do 8 juli Instuif + bowling     

Vrij 9 juli Avonturendag in Beernem 10 euro Sportieve kledij + schoenen die nat en vuil 
mogen worden 

Belegd broodje 
i.p.v. warme 
maaltijd 

 

Maa 12 juli GEEN TIENERWERKING     

Di 13 juli Sporthal + The Outsider: Island 
Trophy 

 Sportkledij + sportschoenen zonder 
donkere zool 

  

Woe 14 juli Koken + Kinepolis    Aankomst: 17u-
17u30 



  
 

 

Do 15 juli Instuif + escaperoom in 
jeugdcentrum 

    

Vrij 16 juli Zwemmen + Hangtime Oostende  Zwemkledij + badhanddoek + sportieve 
kledij + verse sokken! 

  

Maa 19 juli Bosspel + minigolf   Belegd broodje 
i.p.v. warme 
maaltijd 

 

Di 20 juli Zwemmen + workshop textiel en 
vinyl 

 Zwemkledij + badhanddoek   

Woe 21 juli GEEN TIENERWERKING      

Do 22 juli Instuif + workshop skaten  Sportieve kledij + skateboard   

Vrij 23 juli Kajak + paintball 10 euro Sportieve kledij + zwemshort + schoenen 
die nat en vuil mogen worden + 
reservekledij en –schoenen + 
badhanddoek 

Belegd broodje 
i.p.v. warme 
maaltijd 

 

Maa 26 juli Uitstap Brugge: subtropisch 
zwembad of stadsspel + bezoek 
stadion Club Brugge 

 Zwemkledij + badhanddoek Belegd broodje 
i.p.v. warme 
maaltijd 

 

Di 27 juli Koken + circus workshop     

Woe 28 juli Duinenspel + minigolf binnen     

Do 29 juli Instuif + boogschieten  Sportieve kledij   



  
 

 

Vrij 30 juli Bellewaerde 10 euro  Belegd broodje 
i.p.v. warme 
maaltijd 

Vertrek: 8u30 

Aankomst: 
18u15 

Maa 2 
augustus 

The Outsider: avontuurlijke dag 
aan zee 

10 euro Sportieve kledij + zwemshort + 
waterschoenen + badhanddoek + 
douchegerief 

Belegd broodje 
i.p.v. warme 
maaltijd 

 

Di 3 augustus Koken + waterpark Sunparks  Zwemkledij + badhanddoek   

Woe 4 
augustus 

Parkspel + initiatie boogschieten     

Do 5 augustus Instuif + escape room Oostende     

Vrij 6 augustus Zwemmen + sportstrand  Sportieve kledij + zwemkledij + 
badhanddoek 

  

Maa 9 
augustus 

Duinenspel + hoogteparcours  Sportkledij   

Di 10 augustus Koken + initiatie padel  Sportieve kledij + ev. padelracket   

Woe 11 
augustus 

Kickbike + workshop skaten 5 euro Sportkledij + skateboard Belegd broodje 
i.p.v. warme 
maaltijd 

 

Do 12 
augustus 

Instuif + waterskiën 5 euro Sportkledij + zwemkledij + badhanddoek + 
ev. reservekledij 

  

Vrij 13 
augustus 

Zwemmen + workshop textiel en 
vinyl 

 Zwemkledij + badhanddoek   



  
 

 

Maa 16 
augustus 

GEEN TIENERWERKING     

Di 17 augustus Koken + O2-Run  Sportieve kledij   

Woe 18 
augustus 

Zwemmen + cinema  Zwemkledij + badhanddoek Belegd broodje 
i.p.v. warme 
maaltijd 

Aankomst: 17u-
17u30 

Do 19 
augustus 

Instuif + duinenspel     

Vrij 20 
augustus 

Quad + bumperball 10 euro Sportkledij (die mag vuil worden) + ev. 
reservekledij + zwemkledij + badhanddoek 

Belegd broodje 
i.p.v. warme 
maaltijd 

 

Maa 23 
augustus 

Duinenspel + stadsspel Oostende   Tienerwerking 
voorziet een 
maaltijd 

 

Di 24 augustus Koken + bumperball  Sportieve kledij   

Woe 25 
augustus 

Zwemmen + go-cars huren  Zwemkledij + badhanddoek   

Do 26 en vrij 
27 augustus 

Tweedaagse met overnachting 15 euro Concrete info wordt na inschrijving 
meegedeeld via mail 

  

Maa 30 
augustus 

Instuif + karten 10 euro Ev. membercard Kegel X-treme + 
toestemming dat uw kind mag karten 

  

Di 31 augustus GEEN TIENERWERKING     

 



  
 

 

Meer informatie? 

Frederick Van Loock - Jeugddienst -  Sluisvaartstraat 17 -  8430 Middelkerke 
Frederick.VanLoock@middelkerke.be -  059 30 48 66 


