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Datum Activiteit beginuur einduur  prijs Extra informatie

Woensdag 5 

augustus 
Franse babbels met Diane 14u 17u

Donderdag 6 

augustus 
STEM-week: bijenhotel bouwen 13u 18u

Chantal van Natuurpunt komt samen met ons een bijenhotel maken op ons Hofke. Chantal 

kent héél veel over de bijtjes, hoe ze leven, waar ze graag wonen, … Hulp van ouders is heel 

welkom! Inschrijven bij Zymcke

Vrijdag 7 augustus Uitstap: Hofstade - 9 tot 11 jaar 10u 18u30 € 3

We gaan naar het strand van Hofstade. Meenemen: zwemgerief, voldoende eten en drinken 

voor de hele dag, buzzypas of €1 voor de bus én een mondmasker voor op de bus. 

Inschrijven bij Zymcke. 

Dinsdag 11 

augustus

Activiteit op 't Hofke met Nawal - 6 

tot 8 jaar
13u 16u

Woensdag 12 

augustus

Activiteit op 't Hofke met Nawal - 9 

tot 11 jaar
13u 16u

Donderdag 13 

augustus

Activiteit op 't Hofke met Nawal - 6 

tot 8 jaar
13u 16u

Dinsdag 18 

augustus
Fiets repair actie 14u 17u

Michaël (aka Pirroman) van Busta Move komt! Hij is de hoofdtrainer van Busta Mova, 

oprichter van break dance crew 'Flash Family' én voormalig Belgisch Kampioen. Zeker en 

vast de moeite! 

14u 15u 6 tot 8-jarigen

15u15 16u 15 9 tot 11-jarigen

Donderdag 20 

augustus
Uitstap: Planckendael - 6 tot 8 jaar 10u 18u30 € 4

Meenemen: voldoende eten en drinken voor de hele dag, buzzypas of €1 voor de bus én een 

mondmasker voor op de bus. Inschrijven bij Zymcke. 

Vrijdag 21 

augustus 
STEM-dag: chemische proefjes 13u 18u

Wist je dat mijn collega's Ellen en Tinne vòòr ze bij J@M kwamen werken in een 

laboratorium werkten? Nee he. Samen met hen mogen jullie chemische proefjes doen. 

Inschrijven verplicht bij Zymcke (om voldoende materiaal te kunnen voorzien). Schrijf je 

enkel in als je interesse hebt in chemie. ;) 

Woensdag 26 

augustus

Uitstap: voetbaltoernooi op Cruyf 

Court - 6 tot 8 jaar
10u 18u30 € 1

We nemen het op tegen de ploegen van de andere J@M werkingen. Meenemen: voldoende 

eten en drinken voor de hele dag, €1 voor de bus of je buzzypas én een mondmasker voor 

op de bus. Inschrijven bij Zymcke! 
Donderdag 27 

augustus
Spel in Kruidtuin - 6 tot 9 jaar 10u 13u30 Inschrijven bij Zymcke. Neem reservekleren mee en een lunchpakketje. 

Donderdag 27 

augustus
Over de streep' - 10 tot 12 jaar 14u 17u Activiteit uitgewerkt door stagiaire Imane over racisme/discriminatie 

Vrijdag 28 

augustus
Uitstap: fietstocht - 9 tot 11 jaar 10u 17u

We gaan een lange fietstocht maken rondom Mechelen! Meenemen: je fiets (laat die eerst in 

orde maken op de herstelactie), voldoende eten en drinken voor de hele dag. Smeer je 

benen almaar in! ;) Inschrijven bij Zymcke. 
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Zymcke heeft een weekje vakantie. Oud-stagiaire Nawal komt vervangen! Hip hoi! 

Woensdag 19 

augustus
ART lab: workshop breakdance


