TIENSE
JEUGDBEWEGINGEN
2022 – 2023

CHIRO ‘T KLONTJE

SCOUTS AKABE BLITS

OMSCHRIJVING
Zin in een jeugdbeweging vol plezier? Kom dan elke zondag meespelen met de
Chiro van Tienen.

OMSCHRIJVING
Akabe Blits is een scouts voor kinderen en jongeren met een verstandelijke
en/of fysieke beperking. Bij Akabe heeft iedereen het recht om zich uit te leven
en te ontplooien tot een echte scout/gids! In onze Akabe staan wij klaar om elk
kind of elke jongere ten volle te laten ontwikkelen in zijn of haar mogelijkheden.

LEEFTIJD
Voor iedereen vanaf het 1ste leerjaar t/m het 4e middelbaar.
LOCATIE
Chirolokaal aan feestzaal ‘t Polderke vzw, Pastorijstraat 88 in Tienen.
WANNEER
Elke zondag (uitgezonderd de eerste van de maand) vanaf 14.00 t/m
17.00uur.
STARTDAG
18 september 2022.
INSCHRIJVINGSGELD
25 euro voor het 1ste lid, 20 euro voor het 2e lid en 18 euro voor het 3e lid.
CONTACT
chirotklontje@hotmail.com
Cléo Yaacoub | 0477 47 39 10
Wout Versin | 0484 88 09 96
www.chirotklontje.com

LEEFTIJD
Vanaf 6 jaar t/m 21 jaar (met een doorstroommogelijkheid tot 25 jaar).
LOCATIE
Rakkersveld, Torsinweg 12 in Tienen.
WANNEER
Om de 14 dagen op zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur.
STARTDAG
17 september 2022.
INSCHRIJVINGSGELD
40 euro.
CONTACT
akabe.tienen@gmail.com
Jarne Heylen | 0495 35 24 76
www.akabe-blits.be

SCOUTS BERGRAKKERS

SCOUTS FOS 213 DE HINDE

OMSCHRIJVING
De Bergrakkers zijn een scoutsvereniging, lid van Scouts en Gidsen
Vlaanderen. Toffe spelletjes, ravotten of samen de wereld in trekken, dat
gebeurt er op zaterdagnamiddag. Daarnaast is de scouts ook de ideale plek om
sociale contacten te leggen met leeftijdsgenoten en jezelf helemaal te
ontplooien. Dit alles wordt in goede banen geleid door een enthousiaste
leidingsploeg die bestaat uit jonge twintigers.

OMSCHRIJVING
Scouts dat is vrienden maken voor het leven en spelenderwijs dingen
ontdekken. De leiding legt jou graag uit wat Scouts te bieden heeft.

LEEFTIJD
Vanaf 6 jaar.
LOCATIE
Rakkersveld, Torsinweg 12 in Tienen.
WANNEER
Elke zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur.
STARTDAG
24 september 2022.
INSCHRIJVINGSGELD
45 euro (35 euro voor verzekering en 10 euro voor 4-uurtjes).
CONTACT
groepsploeg@bergrakkers.be
Fien Deprez | 0492 64 06 85
www.bergrakkers.be

LEEFTIJD
Vanaf 5 jaar.
LOCATIE
Sliksteenvest 1 in Tienen (naast Luchtballon, ingang residentie Zuccero).
WANNEER
Elke zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur.
STARTDAG
3 september 2022.
INSCHRIJVINGSGELD
45 euro.
CONTACT
fos213dehinde@hotmail.com
Arno Maes | 0497 58 79 72
www.dehinde.be

SCOUTS KRIKO BEA

KSA

OMSCHRIJVING
Zijn jullie klaar voor een geweldig avontuur? Zijn jullie klaar om onbekende en
bekende terreinen te ontdekken met je vrienden? Los te gaan in spelen,
samen een tocht te ondernemen, of rustig in kring luisteren naar een
spannend verhaal met je leiding? Iedere keer vanaf september kan het
allemaal weer met een nieuw scoutsjaar aan ons lokaal.

OMSCHRIJVING
Samen leuke dingen doen, dat is waar KSA om draait. Omdat iedere leeftijd
een andere aanpak vraagt, delen we de bende op in verschillende bannen.

LEEFTIJD
Vanaf 6 jaar.

LOCATIE
Via, Waaibergstraat in Tienen.

LOCATIE
Rakkersveld, Torsinweg 12 in Tienen.

WANNEER
Elke zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur.

WANNEER
Elke zondag van 14.00 tot 17.30 uur.

STARTDAG
10 september 2022.

STARTDAG
18 september 2022.

INSCHRIJVINGSGELD
35 euro.

INSCHRIJVINGSGELD
45 euro.

CONTACT
info@ksatienen.be
Lotte Smets | 0471 32 57 02 | lottesmets1408@gmail.com
Mathias Stoyanof | 0468 11 80 50 | mathias.stoyanof@icloud.com
Lowie Lenaerts |0491 73 05 55 | lowie.lenaerts03@gmail.com
www.ksatienen.be

CONTACT
groepsploeg@krikobea.be
Jakob Vanhemelryck | 0499 39 81 94 | jakob.van.hemelryck@hotmail.com
Lode Reynders | 0470 43 94 73 | lodereynders@gmail.com
www.krikobea.be

LEEFTIJD
Vanaf 5 jaar.

KLJ HAKENDOVER

KLJ OPLINTER

OMSCHRIJVING
Wij zijn de zotte, speelse, actieve, fantastische bende van KLJ Hakendover! KLJ
Hakendover is een jeugdbeweging voor kinderen van 6 tot en met 16 jaar en is
onderverdeeld in twee groepen: -12 en +12. Heb je zin om je uit te leven,
nieuwe vrienden te maken en te ravotten met leeftijdsgenootjes? Kom
dan zeker eens langs.

OMSCHRIJVING
KLJ staat voor Katholieke Landelijke Jeugd, maar wij maken er een hippe versie
van. Let maar op: K staat voor Keitoffe activiteiten op zondagnamiddag, L staat
voor ons Landelijke dorpje Oplinter en J staat voor Jongeren die samen veel
plezier maken. Zin om samen met ons keileuke zondagnamiddagen te
beleven? Neem dan snel contact op!

LEEFTIJD
Vanaf 6 jaar.

LEEFTIJD
Vanaf 6 jaar.

LOCATIE
Schoolpad (pastorijtuintje) in Tienen.

LOCATIE
Ganzendries 29 in Oplinter.

WANNEER
Elke zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur.

WANNEER
Elke zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

STARTDAG
17 september 2022.

STARTDAG
11 september 2022.

INSCHRIJVINGSGELD
30 euro voor het 1ste lid, 25 euro voor het 2e lid.

INSCHRIJVINGSGELD
40 euro voor het 1ste lid, 35 euro voor het 2e lid en/of 3e lid.

CONTACT
leiding.kljhakendover@hotmail.com
Marie Van Hauwermeiren | 0468 23 61 93
Arne Vandoorslaer | 0498 20 24 78
www.kljhakendover.weebly.com

CONTACT
info@kljoplinter.be
Jolande Guelinckx | 0471 29 22 01
Senne Maex | 0476 50 97 83
Felix van Munster | 0479 75 37 49
www.kljoplinter.be

KLJ VISSENAKEN

JEUGD EN PLEZIER VZW

OMSCHRIJVING
De KLJ (Katholieke Landelijke Jeugd) is een jeugdvereniging die zich vrijwillig
met de jeugd van Vissenaken en omstreken bezig houdt. Wij zorgen voor
beweging en recreatie met de bedoeling kinderen samen te brengen en om een
leuke sfeer te verkrijgen in Vissenaken!

OMSCHRIJVING
Jeugd en plezier vzw is een vereniging voor kansarme kinderen uit de wijk. We
doen allerlei gezelschapsspelen, knutselen, tochtjes maken, een jaarlijkse
uitstap ...

Ook werkt de KLJ aan dorpsactiviteiten om de goede relatie en samenwerking
met de andere Vissenakers te behouden. Maar de hoofdreden is dat we sfeer,
ambiance en plezier willen brengen in ons geweldig dorpje!
LEEFTIJD
Vanaf 6 jaar.
LOCATIE
Kumtichstraat 324 in Tienen (naast De Kronkel, aan de St.-Pieterskerk).
WANNEER
Om de 14 dagen op zondag van 14.00 tot 17.30 uur.
STARTDAG
2 oktober 2022.
INSCHRIJVINGSGELD
25 euro voor het 1ste lid en vanaf het 2e lid 15 euro.
CONTACT
hoofdleiding-16@hotmail.com
www.klj-vissenaken.be

LEEFTIJD
Vanaf 3,5 t/m 16 jaar.
LOCATIE
Speelterrein Kloosterhof in Tienen.
WANNEER
Elke zondag van 14.00 tot 17.00 uur.
STARTDAG
18 september 2022.
INSCHRIJVINGSGELD
Gratis.
CONTACT
Etienne Blondeau | 0499 70 70 21 | etienne.blondeau@telenet.be

VRIJETIJDSFONDS
Het gemeentefonds en het participatiedecreet stellen middelen ter beschikking
om de financiële drempels tot deelname aan vrijetijdsinitiatieven voor
maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen te verlagen.
VOORWAARDEN
Om in aanmerking te komen voor een tussenkomst van het vrijetijdsfonds,
dient men gedomicilieerd te zijn in Tienen. Aanvragen voor tussenkomsten uit
het vrijetijdsfonds gebeuren via het OCMW en/of welzijnsorganisaties deel
uitmakend van het lokaal netwerk.
Kinderen en jongeren kunnen een aanvraag indienen voor volgende
tussenkomsten:
•
•
•

het vrijetijdsaanbod van de jeugddienst en sportdienst;
deelname aan kampen tijdens de vakantieperiode van een erkende
Tiense jeugd-, sport- en culturele vereniging;
lidgelden van een erkende Tiense jeugd-, sport- en culturele
vereniging.

BEDRAG
Tussenkomst bij deelname aan kampen tijdens de vakantieperiode en
deelname aan uitstappen/ groepsvakanties van erkende Tiense verenigingen
in binnenland en buurlanden bedraagt 50% van de kampprijs.
De tussenkomst van lidgelden van jeugd-, sport- en culturele verenigingen
bedraagt 50% van het bedrag.
MEER INFORMATIE
www.tienen.be/vrijetijdsfonds

V.u.: Wim Bergé | schepen van jeugd | p/a Grote Markt 27 | 3300 Tienen

