Woensdag 23 augustus 2017
13.00 uur tot 16.30 uur

Vertrek en aankomst met de bus aan ‘t SAS
(vervoer inbegrepen in de prijs)
Jij en je team gaan de kamer binnen. BAM! Achter je valt de deur
in het slot. Op de muur hangt een
klok, die begint af te tellen… Van
zestig minuten naar nul… Laten
we een spelletje spelen! De opdracht is simpel: binnen een uur uit
de kamer ontsnappen. Gebruik je
kennis, je oplossend vermogen, je
verstand en je team om alle aanwijzingen te verzamelen en op tijd uit
de kamer te ontsnappen.

KAMPEREN
Dinsdag 29 augustus vanaf 10.00 uur
tot woe. 30 augustus om 13.00 uur
De locatie blijft nog een verrassing!
Vertrek en aankomst aan ‘t SAS
(vervoer en eten inbegrepen in de prijs)
Heb jij ook zin om samen met
een groepje tieners op zoek te
gaan naar jullie kampeerplaats?
Schrijf je dan snel in want wij
gaan via een opdrachtentocht
op zoek naar onze kampeerplaats voor die avond. Er staan
tal van avontuurlijke activiteiten op het programma zoals
klimmen, klauteren, survivaltechnieken en nog veel meer
van dat.
Vergeet niet mee te brengen:
slaapgerief, extra kleding en een beetje zakgeld.

INFO
& INSCHRIJVINGEN

Jeugddienst As
& Tienerwerking As presenteren

CONTACT
Jeugddienst As
Marijke Jaeken & Kristof Dreessen
T | 089 39 10 08
E | jeugd@as.be
INSCHRIJVINGEN & BETALING
Schrijf je online in via de website:
www.as.be/
Vrije_Tijd/Tickets_inschrijvingen/Jeugd_sportaanbod
Via dit systeem maak je éénmalig een account aan waarmee
je je voor alle activiteiten kan inschrijven. Nadat je de
online betaling hebt uitgevoerd krijg je een bevestiging
van je inschrijving.

Kan jij ook niet wachten tot de zomervakantie begint?
Kijk snel in deze folder en schrijf je als de bliksem in
voor onze vette activiteiten!

Probeer je zo snel mogelijk in te schrijven want voor een aantal activiteiten zitten we met een beperkt aantal plaatsen!
Tot snel!

#readytomakememories

Een organisatie van de jeugddienst van As
i.s.m. Tienerwerking As

drukkerijpaesen.be

ROOM ESCAPE MAASTRICHT (NL)

BOBBEJAANLAND
Vrijdag 7 juli 2017
09.00 tot 19.00 uur

TERHILLS
CABLE PARK

PAINTBALL
HOUTHALEN

Donderdag 20 juli 2017

Vrijdag 11 augustus 2017

Vertrek en aankomst met de fiets aan ‘t SAS
VERGEET JE FIETS NIET!

Vertrek en aankomst met de bus aan ‘t SAS
(vervoer inbegrepen in de prijs)

09.00 uur tot 17.00 uur
Vertrek en aankomst met de bus aan ‘t SAS
(vervoer inbegrepen in de prijs)
Ook zin in een dagje
Bobbejaanland? Draai met
grote snelheid tussen de
hoogste boomtoppen door.
Kun jij het aan, of zijn 360
graden jou teveel?

13.00 uur tot 17.30 uur

We gaan wakeboarden
in Terhills Cable park! Ben
jij klaar om vette tricks te
doen op het water?
Verkies je een wakeboard
of waterski’s? Alles is
mogelijk! Ga jij de uitdaging
aan? Neem zeker je lunchpakket mee!

De paintballarena van
Houthalen is het decor
van ons slagveld…
Blijf jij als laatste over?
Geen probleem als ze
je snel raken, we spelen
verschillende spelrondes!

MOVIEPARK (D)

SPORTOASE B-MINE: SNORKELEN

PHANTASIALAND (D)

Vrijdag 14 juli 2017
08.00 uur tot 20.00 uur

Vrijdag 4 augustus 2017

13.00 uur tot 18.00 uur

Vrijdag 18 augustus 2017

Vertrek en aankomst met de bus aan ‘t SAS
(vervoer inbegrepen in de prijs)

Vertrek en aankomst met de bus aan ‘t SAS
(vervoer inbegrepen in de prijs)

Vertrek en aankomst met de bus aan ‘t SAS
(vervoer inbegrepen in de prijs)

MoviePark in Duitsland
is het meest complete
pretpark van Europa.
Zowel adrenalinezoekers
als waterliefhebbers
vinden ongetwijfeld
hun gading in dit
fantastische park!

Rustig dobberend aan
het wateroppervlak gaan
we van de onderwaterwereld genieten!
De meer dan 2000
vissen zwemmen,
schuilen en broeden
tussen levensechte
decorelementen zoals
grotten, een mijngang,
autowrakken en zelfs
een onderwatercafé!

We trekken naar het
Duitse Brühl, vlakbij
Keulen, voor een bezoek
aan Phantasialand!
Hier zijn pas nog twee
nieuwe achtbanen
geopend, durf jij ze
allemaal aan of ga je
voor de rustigere
attracties?

08.00 uur tot 20.00 uur

