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Voorjaar & kampen zomer 2016



INSCHRIJVEN ENZO

In dit boekje vind je info over:

• activiteiten die de jeugd- en sportdienst in het voorjaar organiseren;
• Jeugdboekenweek;
• Buitengewoon Sportief, voor kinderen met een beperking;
• culturele voorstellingen voor kinderen in het voorjaar;
• workshops ouder & kind;
• lessenreeksen;
• kampen en speelpleinwerking tijdens de paasvakantie en de zomer. 

Inschrijven voor de activiteiten en de kampen gebeurt via het nieuwe online inschrijfsysteem en kan 
vanaf woensdag 27 januari 2016 om 14.30 uur. Op onze website www.jeugdwerkingbrecht.be is de 
link te vinden die je naar de inschrijfpagina brengt. Lukt het online inschrijven niet? Bel dan naar de 
jeugddienst en dan zoeken we samen uit wat er misloopt. Inschrijvingen via e-mail gelden niet. 

Als ouder registreer je op je eigen naam, om vervolgens op naam van je kind(eren) in te schrijven. 
Deelnemen kan enkel als je vooraf inschrijft. Als een activiteit volzet is, kan je plaatsen reserveren op de 
wachtlijst. Vermeld daarbij steeds de namen van de kinderen in kwestie. Betalen kan meteen online of via 
overschrijving. Het overschrijvingsformulier krijg je toegestuurd via e-mail. Pas wanneer je hebt betaald 
binnen de gevraagde termijn van vijf dagen is de inschrijving definitief. Opgelet: in het verleden werd dit 
niet telkens even strikt opgevolgd, maar voortaan zal de software laattijdige betalers automatisch van 
de lijsten schrappen! 

Kan je kind toch niet naar de activiteit komen, verwittig dan steeds zo snel mogelijk de jeugddienst. Zo 
kan iemand anders de plaats innemen. Bij een annulering of afwezigheid op een activiteit wordt er enkel in 
geval van ziekte tot terugbetaling overgegaan. Een doktersattest is hierbij vereist. 

Bij de minimumleeftijd telt het geboortejaar. Dus bij een activiteit vanaf zes jaar, mag iemand die dit jaar 
nog zes wordt, meedoen. Lees op voorhand ook goed alle tips die in deze folder bij de activiteiten vermeld 
staan. Zo weet je waarop je moet letten of wat je moet meenemen. Wat nooit kwaad kan om in de rugzak 
te stoppen, zijn een koek en een drankje. Kom ook steeds op tijd; de bus wacht niet.

Mocht je kind speciale zorgen nodig hebben, breng dan de begeleiders hiervan op de hoogte.

Bij sommige activiteiten is voor- en naopvang bij Stekelbees mogelijk, kijk daarvoor bij de praktische info 
per activiteit. Afspraken hieromtrent maak je met Stekelbees zelf via 03 313 98 27 of via admibobrecht@
landelijkekinderopvang.be. 

Tijdens de activiteiten ben je verzekerd voor lichamelijke ongevallen. 

Er is een extra kortingstarief dat je recht geeft op een vermindering van 80% op het inschrijfbedrag. 
Gebruik maken van dat tarief is echter niet voor iedereen weggelegd. Wil je weten 
of je daarvoor in aanmerking komt? Neem dan even contact op met Kris Van Dijck 
via 03 660 25 88 of kris.vandijck@brecht.be. 

Zie je Kris de Inktvis, dan betekent dit dat de activiteit ook toegankelijk is voor 
kinderen en jongeren met een mentale en/of fysieke beperking. We voorzien dan 
de nodige extra begeleiding.



8 februari

Fotograferen zonder kijken! 
Een foto, die moet juist zijn. Scherp, niet 
over- of onderbelicht. Zo hoort dat. Camera’s 
worden ook altijd maar beter, waardoor het 
bijna onmogelijk wordt om een mislukte foto 
te maken. Maar hier gooi je alle regeltjes 
overboord en kies je voor het experiment. Zelfs 
zonder kijken! En wie weet maak je zo wel 
meesterlijke foto’s waar iedereen jaloers op is.

Waar: Kempisch Museum, Mudaeusstraat 2, 
Brecht

Wanneer: maandag 8 februari 2016, van 09.30 
tot 12.30 uur. 

Voor- en naopvang bij Stekelbees Brecht 
mogelijk mits reservatie bij Stekelbees zelf.

Leeftijd:  6-9 jaar

Aantal plaatsen: 15

Prijs: 8 euro

Meebrengen: koek en drankje

8 februari 

Ski- en snowboarddag 
Ben je tussen 10 en 18 jaar oud en wil je graag 
eens skiën of snowboarden op echte sneeuw?

Kan je al skiën of snowboarden? Dan is dit 
het moment om je kunsten wat bij te schaven. 
Je wordt ingedeeld volgens niveau. Je krijgt 
anderhalf uur les en daarna kan je nog een half 
uur vrij skiën of snowboarden. 

Waar: Skidôme Rucphen, Baanvelden 13, 
Rucphen, Nederland

Wanneer: maandag 8 februari 2016, uren bus: 
zie tabel 

Leeftijd: 10-18 jaar 

Aantal plaatsen: 28

Prijs:  29 euro voor inwoners van de regio, 35 
euro voor anderen

Meebrengen: lunchpakket, skibroek of warme 
waterdichte broek, handschoenen verplicht! 
Als je een helm hebt, mag je deze meebrengen, 
maar ze hebben die ook daar. 

Vertrek Aankomst
Sporthal de Ring 
(Ambachtslaan 7, 
Brecht)

09.50 uur 15.30 uur

ACTIVITEITEN KROKUSVAKANTIE



8 februari  

Armbandjes vilten    
Vilten is superleuk. Wat heb je nodig? Warm 
water, zeep en wrijven maar. Het resultaat wordt 
een prachtige armband. 

 

Waar: Gemeenschapscentrum Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9, Brecht

Wanneer: maandag 8 februari 2016, van 13.30 
tot 16.00 uur

Voor- en naopvang bij Stekelbees Brecht 
mogelijk mits reservatie bij Stekelbees zelf.

Leeftijd: 4-6 jaar

Aantal plaatsen: 20

Prijs: 8 euro

Meebrengen: koek en drankje

9 tot 10 februari 

Technopolisnacht 
Overnachten in Technopolis? Het kan! 
Daarvoor moet je bij aankomst eerst je 
slaapspullen tussen de opstellingen in 
Technopolis klaarleggen. Je wordt meegesleept 
in een spannend doe-avontuur met een 
wetenschappelijk sfeertje, doorheen heel 
Technopolis.

’s Morgens staan we op tijd op zodat alle 
slaapspullen opgeruimd zijn als de eerste 
bezoekers aankomen. We genieten van een 
lekker ontbijt en bezoeken daarna Technopolis 
zelf. Ook overdag is het daar heel leuk en 
interessant!

Waar: Technopolis, Technologielaan, Mechelen

Wanneer: dinsdag 9 -> woensdag 10 februari 
2016, uren bus: zie tabel 

Voor- en naopvang bij Stekelbees Brecht 
mogelijk mits reservatie bij Stekelbees zelf.

Leeftijd: 9-12 jaar

Prijs: 25 euro 

Aantal plaatsen: 35

Meebrengen: luchtmatras of veldbed, slaapzak, 
pyjama, toiletgerief, boek of strip, zaklamp, koek 
en drankje 

Vertrek Aankomst
Sint-Lenaarts (Parking 
voetbal Houtstraat)

18.30 uur 12.55 uur

Brecht (parking GBS 
De Sleutelbloem, 
Schoolstraat)

18.40 uur 12.45 uur

Sint-Job-in-‘t-Goor 
(Lochtenbergplein)

18.55 uur 12.35 uur

ACTIVITEITEN KROKUSVAKANTIE



11 februari

Workshop 
Ballonplooien 
Met Kip van Troje – reizend speeltheater 

Iedereen vergaapt zich vaak aan de kunsten 
van het plooien van ballonnen. Nochtans is het 
geen moeilijk kunstje op zich. Wij presenteren 
je graag Ballonplooier Neus die, samen met zijn 
publiek, in een handomdraai kleurige ballonnen 
in dieren, bloemen of figuren omtovert.

Waar: Gemeenschapscentrum Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9, Brecht

Wanneer: donderdag 11 februari 2016, van 
10.00 tot 12.00 uur

Voor- en naopvang bij Stekelbees Brecht 
mogelijk mits reservatie bij Stekelbees zelf.

Leeftijd: 8-12 jaar 

Prijs: 12 euro

Aantal plaatsen: 16

Meebrengen: koek en drankje

12 februari 

De Kringwinkel 
op stelten! 
In de Kringwinkel vind je heel veel uiteenlopende 
tweedehandsgoederen. We spelen er een spel 
waarbij we lekker mogen speuren. Nadien 
maken we allerlei composities die we op de 
gevoelige plaat zullen vastleggen. De foto’s 
krijgen later een mooi plaatsje in de winkel. 
Iedereen krijgt een kadootje mee naar huis. 

Waar: De Kringwinkel “De Cirkel”, Klein Veerle 
34, Brecht

Wanneer: vrijdag 12 februari 2016, van 09.30 
tot 12.15 uur

Leeftijd: 10-12 jaar 

Prijs: 5 euro

Aantal plaatsen: 20

Meebrengen: koek en drankje



31 maart

Bokrijk: Wat als? 
Wat als… je je maar een keer per week mocht 
wassen? Wat als er geen supermarkt was? 
Wat als je uren naar school moest wandelen? 
En wat als er geen computers waren? We gaan 
in Bokrijk het leven van vroeger met dat van 
nu vergelijken, door zelf te proberen! In de 
namiddag hebben we nog tijd genoeg voor de 
superspeeltuin. 

Waar: Bokrijk, Bokrijklaan 1, Genk 

Wanneer: donderdag 31 maart 2016, uren bus: 
zie tabel

Voor- en naopvang bij Stekelbees Brecht 
mogelijk mits reservatie bij Stekelbees zelf.

Leeftijd: 6-12 jaar

Aantal plaatsen: 50

Prijs: 15 euro

Meebrengen: lunchpakket, koek en drankje

Vertrek Aankomst
Sint-Lenaarts (Parking 
voetbal Houtstraat) 

07.50 uur 17.55 uur

Brecht (parking GBS 
De Sleutelbloem, 
Schoolstraat)

08.00 uur 17.45 uur

Sint-Job-in-‘t-Goor 
(Lochtenbergplein)

08.15 uur 17.30 uur

ACTIVITEITEN PAASVAKANTIE



1 april

Kleuters in Kabouterland  
“Op een grote paddenstoel vol met witte 
stippen…” Dat liedje ken je ondertussen wel. 
Je hebt er dus ook al een heel klein beetje een 
idee van in welke wondere wereld de kabouters 
leven. Wel: we gaan deze wereld al knutselend 
nabootsen!  

Waar: Gemeenschapscentrum Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9, Brecht

Wanneer: vrijdag 1 april, van 09.30 tot 12.00 
uur

Voor- en naopvang bij Stekelbees Brecht 
mogelijk mits reservatie bij Stekelbees zelf.

Leeftijd: 4-6 jaar

Aantal plaatsen: 20

Prijs: 8 euro

Meebrengen: koek en drankje

4 april

Water en  
waterdiertjes  
Water is niet alleen leuk om mee te spelen, maar 
ook heel belangrijk voor mens, plant en dier. 
Ken jij de Tien watergeboden al? In ’t Kerkuiltje 
zullen ze er ons alles over vertellen. Nadien gaan 
we buiten zelf allerlei waterdiertjes scheppen en 
bestuderen onder een vergrootglas. 

Waar: ’t Kerkuiltje, Dorpsstraat 19, Sint-Lenaarts

Wanneer: maandag 4 april, van 13.00 tot 16.00 uur

Leeftijd: 8-12 jaar

Aantal plaatsen: 25

Prijs: 8 euro

Meebrengen: koek en drankje



7 april

Knutselen in  
Het Sluisken  
We gaan keihard knutselen tussen de oudjes in 
het Sluisken! 

Waar: Het Sluisken, Gasthuisstraat 11, Brecht 

Wanneer: donderdag 7 april 2016, van 13.30 tot 
15.30 uur 

Voor- en naopvang bij Stekelbees Brecht 
mogelijk mits reservatie bij Stekelbees zelf.

Leeftijd: 6-12 jaar 

Prijs: 5 euro

Aantal plaatsen: 20

Meebrengen: koek en drankje

5 april

Egel zijn is toch fijn! 
We kennen Gilberte al langer als animator voor 
onze activiteiten in De Lindeboom. Maar wist 
je dat ze een eigen boek geschreven heeft? De 
titel luidt: “Egel zijn is toch fijn!”. Hieruit gaan we 
samen stukjes lezen en vervolgens rond spelen. 
Dit doen we samen met de bewoners van de 
serviceflatjes.     

Waar: Serviceflatcomplex ’t Zand, Zandstraat 4, 
Sint-Job-in- ‘t-Goor

Wanneer: dinsdag 5 april 2016, van 14.00 tot 
16.00 uur 

Leeftijd: 3-4 jaar 

Prijs: 5 euro

Aantal plaatsen: 15

Meebrengen: koek en drankje

ACTIVITEITEN PAASVAKANTIE



13 april

Kom mee buiten spelen en sporten!

Waar: 3 locaties
• Speelterreintje Pothoek achter GBS de 

Schakel in Sint-Lenaarts
• Gemeentepark in Brecht
• Grasterrein achter Stekelbees in Sint-

Job-in-‘t-Goor, Hogebaan 4

Wanneer: woensdag 13 april 2016, van 13.00 tot 
17.00 uur

Leeftijd: vrije in- en uitloop, iedereen is welkom!

Aantal plaatsen: onbeperkt

Prijs: gratis

Meebrengen: kledij om buiten te spelen, een 
picknick en drankjes als suggestie bij goed weer

Inschrijven: is niet nodig

Prijs: 8 euro

Meebrengen: koek en drankje

Woensdag 13 april is het weer zover! Dan is 
het Buitenspeeldag. Zowel in Sint-Lenaarts, 
Brecht als in Sint-Job-in-‘t-Goor organiseren we 
spectaculaire activiteiten. 

Naast Nickelodeon en Ketnet zal ook 
VTMKZOOM die dag het buitenspelen 
promoten. Op die dag gaan alle drie zenders 
tussen 13.00 en 17.00 uur op zwart. Geen 
televisie die namiddag en dus een duidelijk 
signaal om naar buiten te gaan! 

Voor dit evenement moet je niet op voorhand 
inschrijven. Je kan vrij komen en gaan. Wij 
kunnen daarom onmogelijk iedereen in de gaten 
houden. Houd als ouder dus zeker een oogje in 
het zeil. 

bs
Line

bs
Line



5 maart

De Cowboyter  
Joppe wil geen kabouter meer zijn. Hij droomt 
ervan een cowboy te worden. Hij wil zijn 
puntmuts inruilen voor een cowboyhoed en gaat 
op zoek naar een paard. Maar kabouterpaarden, 
bestaan die wel? De Cowboyter werd 
geschreven door Dimitri Leue. Tom 
Schoonooghe vertelt dit avontuurlijk sprookje 
en maakt tijdens deze vertelling kleurrijke 
illustraties.

Daarna kunnen jullie met Tom aan de slag in een 
creatieve workshop boordevol tekentips!

Wanneer: zaterdag 5 maart, van 09.30 tot 
10.30 uur

Waar: bibliotheek, Mudaeusstraat 9, Brecht

Leeftijd: 4-7 jaar

Aantal plaatsen: 20

Prijs: gratis

JEUGDBOEKENWEEK

5 maart

Mijn stad 
Tom vertelt grappige, droevige, straffe 
en romantische verhalen uit 5 Europese 
hoofdsteden. De verhalen is hij daar zélf gaan 
sprokkelen voor zijn sticker- en verhalenboek 
Mijn Stad. Hij kwam er onder andere in contact 
met een gepensioneerd bewaker van de 
Koningin van Engeland, stond oog in oog met 
een lieve dief, leerde dat je al zingend een oorlog 
kan winnen en dat de Vikings heel beschaafde 
en vindingrijke ontwerpers waren.

Daarna kunnen jullie met Tom aan de slag in een 
creatieve workshop boordevol tekentips,...!

Wanneer:  zaterdag 5 maart, van 11.00 tot 12.00 
uur

Waar: bibliotheek, Mudaeusstraat 9, Brecht

Leeftijd: 7-12 jaar

Aantal plaatsen: 20

Prijs: gratis

Zaterdag 5 maart start de jeugdboekenweek in de bibliotheek. 
Tom Schoonooghe, auteur en illustrator,  maakte twee boekjes 
in het thema van de jeugdboekenweek ‘Weg van de stad’. Voor 
de activiteiten van de jeugdboekenweek kan je inschrijven via 
info@bibliotheekbrecht.be of 03 330 12 80.



BUITENGEWOON SPORTIEF

Buitengewoon Sportief
De sportdienst organiseert jaarlijks in 
samenwerking met de jeugd- en welzijnsdienst 
en de Brechtse sportverenigingen 
‘Buitengewoon Sportief’. Hier wordt een 
uitgebreid sportaanbod aangereikt voor 
kinderen en jongeren met een mentale of fysieke 
beperking. Zij kunnen jaarlijks deelnemen 
aan verschillende sportinitiaties die gegeven 
worden door de Brechtse sportclubs. Voor meer 
info in verband met data en activiteiten kan 
je vanaf maart terecht bij de sport-, jeugd- of 
welzijnsdienst. Alle info vind je ook terug op 
www.sportiefbrecht.be. 

Noteer deze datum alvast:

G-sportdag: woensdag 30 maart 2016 van 
10.00 tot 15.00 uur in Stabroek



In Noorwegen zijn Ludwig en Solan een waar 
begrip en hun films echte kaskrakers. Een 
spannend avontuur voor de kleintjes en originele 
knipogen voor de volwassenen.

Wanneer: woensdag 10 februari  2016 - 14.30 
uur

Waar: Gemeenschapscentrum Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9, Brecht

Leeftijd: 3-10 jaar

Prijs: ouder 5 euro/kind 4 euro

10 februari

Filmstones:  
Solan & Ludwig    

CULTURELE VOORSTELLINGEN

5 maart

Anna’s Steen:  
ik ben een held! 
Vier straffe verhalen over een bijzondere 
vader-kind-relatie waarin het kind altijd slimmer 
en moediger is dan zijn vader. Gekleurd met 
vertedering en deugnieterij en onverbloemde 
gruwel. Dit alles voortgestuwd door ritmische 
jazzmuziek zoals in een stomme film. Over 
een monster zonder kop, een vis met scherpe 
tanden, een geheim…dat geheim is én een spook 
onder het bed! Durf jij te komen kijken? 

“Hun verfrissende fantasie gekoppeld aan fijne, 
relativerende humor maakt van ‘ Ik ben een held’ 
zonder meer hoogstaand theater.”  - Gazet van 
Antwerpen

Wanneer:  zondag 6 maart 2016 - 14.30 uur

Waar: Gemeenschapscentrum Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9, Brecht

Leeftijd:  5-10 jaar

Prijs: ouder  8 euro/kind 4 euro

Voor de culturele voorstellingen kan je nu al inschrijven via www.gcbrecht.be.



Cathy en haar vriendin Margaux, die in 
een rolstoel zit, ontfermen zich over een 
eendenkuiken. Om het beestje vrij te laten bij 
zijn soortgenoten, volgen ze de rivier, langs de 
oever en op het water tot aan de riviermonding. 
De film won in Montréal de Grote Prijs op het 
Kinderfilmfestival.

Wanneer: woensdag 30 maart 2016 - 14.30 uur

Waar: Gemeenschapscentrum Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9, Brecht

Leeftijd: 6-12 jaar

Prijs: ouder 5 euro/kind 4 euro

30 maart

Filmstones: Piepkuikens 

Een voorstelling vol goocheltrucs, muziek en 
oosterse magie. Je gelooft niet wat je ziet, maar 
je gelooft vooral niet wat je niet ziet… Met 
behulp van hun bekende poppen maakt FroeFroe 
een superproductie voor gewoon iedereen. 

Wanneer: zaterdag 9 april 2016 - 14.30 uur

Waar: Gemeenschapscentrum Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9, Brecht

Leeftijd:  5-10 jaar

Prijs: ouder 8 euro/4 euro

9 april

Theater FroeFroe: Foetshi 



Wie woont  
er in het 

Bloemkoolbos?  

WORKSHOPS OUDER & KIND

7 februari

Mevrouwtje Koffie en 
Meneertje Chocola
Tekenen en knutselen met eetbare materialen: 
een lekker en absurd avontuur waar kleuters 
van zullen smullen! Wie woont er in het 
Bloemkoolbos? Welk cadeautje kan je uit een ui 
toveren? Ga mee op avontuur met mevrouwtje 
Koffie en meneertje Chocola…

Waar: Gemeenschapscentrum Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9, Brecht

Wanneer: zondag 7 februari 2016

Leeftijd: kind 3-6 jaar + ouder

6 maart

Het circus in de stad
Word zelf circusartiest! Aan de hand van het 
prentenboek ‘Het circus is in de stad’ ontdek je 
de geheimen van het circus. Vorm samen met 
je papa of mama, oom of tante, oma of opa een 
duo en klim hoog tot op de schouders... draai 
een bordje op je vinger... of jongleer met een 
boek! Interactieve voorstelling! 

Waar: Sporthal de Ring, Ambachtslaan 7, Brecht

Wanneer: zondag 6 maart 2016

Leeftijd: kind 3-8 jaar + ouder

3 april

Massage Collage
Op een speelse manier worden 
massage-bewegingen aangeleerd. Met plakband 
en stickers breng je op het lichaam aan wat je 
voelt. Daarna toveren blacklights je lichaam om 
tot een lichtgevend kunstwerk.

Waar: Gemeenschapscentrum Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9, Brecht

Wanneer: zondag 3 april 2016

Leeftijd: kind 5-12 jaar + ouder 

Elke eerste zondag van de maand, van 10.00 tot 12.00 uur. We werken telkens in duo, één (groot)
ouder en één kind. € 10 per duo, drankje en koek inbegrepen. Voor de workshops ouder & kind kan je 
nu al inschrijven via www.gcbrecht.be.



1 mei

Kijk ik fiets
Op een halve dag 
zetten we de kinderen 
met behulp van hun 
ouders op weg naar 
fietsen zonder steunwieltjes. Leer je 
kind fietsen op twee wielen met behulp van 
enkele nuttige tips van ervaren monitoren en 
actieve begeleiding van de ouders!

Waar: Sporthal de Ring, Ambachtslaan 7, 
Brecht

Wanneer: zondag 1 mei 2016

Leeftijd: kind 4-7 jaar + ouder



LESSENREEKSEN

Je stress wegshaken in de danszaal: aan de kant 
Zumba, Sh’Bam en Partyrobics. De nieuwste 
op dans geïnspireerde work-out heet Shakuma 
– vrij vertaald: shake your body – en moet het 
hebben van opzwepende afro-beats en sexy 
dansmoves. Om 19.00 uur start een les voorzien 
voor de actieve, bezige bijen en jongeren vanaf 
16 jaar. 

NIEUW: SHAKUMA

MULTIMOVE

Multimove wil de ontwikkeling van de 
basismotoriek bij jonge kinderen op een 
pedagogisch verantwoorde en wetenschappelijk 
onderbouwde manier stimuleren. Tijdens een 
wetenschappelijk onderzoek van Vlaamse 
universiteiten werd vastgesteld dat onze 
kinderen tussen 3 en 8 jaar een achterstand 
hebben opgelopen op het vlak van hun 
motorische vaardigheden ten opzichte van 
hun leeftijdsgenoten van 30 jaar geleden. Dit 
probleem wordt nog erger naarmate ze ouder 

worden. Aangezien 
3-8 jaar ook de 
cruciale leeftijd is om 
motorische vaardigheden 
te ontwikkelen, wordt het daarna steeds 
moeilijker om de achterstand bij te werken. 
Multimove onderstreept het belang van een 
brede motorische ontwikkeling en kan de start 
betekenen van een gezonde en levenslange 
sport- en bewegingsparticipatie. Bij Multimove 
staat plezierbeleving centraal.

Waar: GBS De Sleutelbloem, Schoolplein 2, 
Brecht

Wanneer: Donderdag, van 19.00 tot 20.00 uur 
(jongeren – jongvolwassenen) 

Vanaf 18 februari 2016 (10 lessen )

Prijs: 60 euro

Voor de lessenreeksen kan je nu al inschrijven via www.sportiefbrecht.be.



Wanneer:  Donderdag (3-6-jarigen): 16.15 tot 
17.15 uur

Vanaf 14 januari (10 lessen)

Waar: Gemeenschapscentrum Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9, Brecht

Inschrijven: Nu reeds via 
www.sportiefbrecht.be

Extra: Vanaf 2016 start ook tennisclub de Merel 
met Multimove. Kijk op www.tennisdemerel.be 
voor meer info. Ook Brecht SK en Esthetica 
gymteam bieden deze lessen nog steeds aan. 
Meer info vind je op www.estheticagymteam.be 
of www.brechtsk.be. 



KAMPEN EN SPEELPLEIN 

Creasportkamp   
Hou je ervan om zowel creatief als sportief 
bezig te zijn met vrienden en vriendinnen? 
Knutselen wordt een hele week afgewisseld 
met sport en spel en dit op ieders niveau. Ook 
voor de kleinsten wordt een hele week rond 
een fantasierijk thema gewerkt in zowel het 
creagedeelte als het sportdeel.

Wanneer: dinsdag 29 maart tot en met vrijdag 
1 april 2016

Waar: GBS De Schakel, Kerkstraat 1, Sint-
Lenaarts

Leeftijd: 4-12 jaar

Aantal plaatsen: 55

Prijs: 44 euro

Omniportkamp 
Er wordt een brede waaier van sporten 
aangeboden door lesgevers met ruime kennis en 
ervaring. Balspelen, badminton, dans, baseball,… 
zijn slechts enkele sporten die aan bod zullen 
komen. Voor de allerkleinsten staan veel 
spelletjes, klimmen, klauteren, rollen, bollen,… 
op het programma.

Wanneer: maandag 4 april tot en met vrijdag 
8 april 2016

Waar: Sporthal De Ring, Ambachtslaan 7, 
Brecht 

Voor- en naopvang bij Stekelbees Brecht 
mogelijk mits reservatie bij Stekelbees zelf.
Leeftijd: 4-12 jaar 

Prijs: 55 euro 

Een kamp in Brecht is telkens van maandag tot vrijdag, van 09.00 tot 16.00 uur (niet op feestdagen). 
Een middagmaal moet je zelf meenemen, een drankje en een tussendoortje voorzien wij. 

PAASVAKANTIE



Sportkamp  
Sint-Job-in-’t-Goor 
Een week vol fun en sport! Superleuke sporten 
als hockey, fit-o-meter en frisbee staan op het 
drukke sportprogramma. Bovendien staat er 
een megaleuke daguitstap te wachten voor alle 
enthousiaste sportievelingen.

Wanneer: maandag 4 juli tot en met vrijdag 
8 juli 2016

Waar: Sporthal De Zandbergen, 
Ontspanningslaan 2, Brecht 

Leeftijd: 6-12 jaar 

Prijs: 55 euro

Circuskamp.  
Clowns & acrobaten 
Je vingers spelen zenuwachtig met 
jongleerballetjes in je handen, je tenen kunnen 
niet meer wachten om op een ton te leren 
lopen. Na een week vallen en opstaan heb jij 
alle truken geleerd van de beste circusartiesten. 
Het volgende familiefeest ga jij alvast met het 
applaus lopen!

Wanneer: maandag 25 juli tot en met vrijdag 
29 juli

Waar: GBS De Sleutelbloem, Schoolplein 2, 
Brecht

Leeftijd: 4-12 jaar

Prijs: 55 euro

!Voor dit kamp voorzien we ter plaatse opvang 
vanaf 08.00 tot en met 18.00 uur!

ZOMERVAKANTIE



KAMPEN EN SPEELPLEIN 

In samenwerking met Jonge Helden 

Ridders en 
prinsessenkamp.  
Met draken, burchten en 
kastelen 
Draken die opgesloten zitten in hoge 
torenkamers wachten vol ongeduld op de 
prinses die hen komt redden door de gevaarlijke 
ridder te bevechten. Of hoe zat het nu weer? 
Deze week mag jij kiezen wie je bent en 
wie er gered moet worden! De magische 
Middeleeuwen wachten op jou en je vrienden. 
Wie weet beleven jullie zulke fantastische 
dingen, dat ze later in een sprookjesboek terecht 
komen!

Wanneer: maandag 1 augustus tot en met 
vrijdag 5 augustus 2016

Waar: GBS De Sleutelbloem, Schoolplein 2, 
Brecht

Leeftijd: 4-12 jaar

Prijs: 55 euro

!Voor dit kamp voorzien we ter plaatse opvang 
vanaf 08.00 tot en met 18.00 uur!

In samenwerking met Jonge Helden

Omnisportkamp Brecht 
Dit zomersportkamp betekent sport en plezier 
voor iedereen! Je leert deze week vele nieuwe 
sporten kennen en daarnaast speel je de oude 
sporten samen met vrienden en vriendinnetjes. 
Gediplomeerde monitoren leren je alle kunstjes 
en technieken bij. Bovendien staat er nog een 
superavontuurlijke uitstap op het programma.

Wanneer: maandag 8 augustus tot en met 
vrijdag 12 augustus 2016

Waar: Sporthal De Ring, Ambachtslaan 7, 
Brecht 

Voor- en naopvang bij Stekelbees Brecht 
mogelijk mits reservatie bij Stekelbees zelf.
Leeftijd: 6-12 jaar 

Prijs: 55 euro 



Creasportkamp 
Tijdens dit creasportkamp kan jij je sportief 
uitleven en amuseren! Bovendien komt er deze 
week een deel bij waar jij je creatieve kant ook 
kan laten zien en bijschaven. Gediplomeerde 
monitoren leren je allerlei sporten aan en langs 
de andere kant leren echte artiesten je de 
kunsten van schilder-, kneed- en knutselwerk. 
Ondertussen leef jij je uit met vriendjes en 
vriendinnetjes. 

Wanneer: dinsdag 16 augustus tot en met 
vrijdag 19 augustus 2016

Waar: GBS De Sleutelbloem, Schoolplein 2, 
Brecht  
Voor- en naopvang bij Stekelbees Brecht 
mogelijk mits reservatie bij Stekelbees zelf.
Leeftijd: 4-12 jaar

Prijs: 44 euro

Buitensportkamp 
Deze week kan je je sportief uitleven en amu-
seren! Bovendien komen op deze superleuke 
locatie allerlei alternatieve buitensporten aan 
bod zoals beachsoccer, bmx, Zweeds loopspel 
en nog veel meer! Gediplomeerde monitoren 
leren je allerlei gekende en nieuwe sporten aan 
en ondertussen beleef je een supertijd op een 
avontuurlijk domein met vriendjes en vriendin-
netjes. Ook voor de allerkleinsten draait alles 
deze week rond avontuur! 

Wanneer: maandag 22 augustus tot en  met 
vrijdag 26 augustus 2016

Waar: Kindervreugd Het Veen, Staf Larochelaan 
47, Brecht 

Leeftijd: 4-12 jaar

Prijs: 55 euro 



SPEELPLEIN
Wat?
Tijdens de paasvakantie kunnen kinderen 
weer voluit komen spelen op het speelplein! 
Animatoren bereiden activiteiten voor waaruit 
de kinderen kunnen, maar niet hoeven te kiezen. 
Er zijn ook steeds animatoren aanwezig om de 
kinderen materiaal of spontane speelimpulsen 
te bieden. Verder is er een bos, een speeltuin, 
een sporthal met verschillende hoeken, een 
groot grasveld en een tienerlokaal. We nodigen 
alle kinderen uit om mee te komen spelen!

Waar?
In en rond de sporthal van het
Kristus Koning Instituut
Bethaniënlei 5
2960 Sint-Job-in-’t-Goor

Wanneer?
Van dinsdag 29 maart tot en met vrijdag 1 april 
en van maandag 4 tot en met vrijdag 8 april.
We verwachten iedereen ten laatste om 09.00 
uur want dan start de speelpleindag. Vanaf 
16.00 uur kan je naar huis. Er is vooropvang 
voorzien vanaf 07.30 uur en tot (ten laatste) 
18.00 uur is er naopvang.

Wat kost dit?
Eén dag kost 2,00 euro. Vooropvang kost 1,00 
euro (te betalen tot 08.30 uur). Naopvang kost 
ook 1,00 euro (te betalen vanaf 16.30 uur).

Om de wachtrijen op het speelplein te beperken, 
vragen we iedereen om op voorhand in te 
schrijven! Dit kan vanaf 1 maart.

Hoe geraak je er?
In de Bethaniënlei hangen pijlen die aangeven 
welke inrit van het domein je moet nemen. Ook 
verder op het domein tonen deze pijlen de weg. 
Als je er zelf niet geraakt, kan je de bus nemen. 
Deze is gratis!

Dit zijn de haltes en de uren van de gratis 
speelpleinbus (wees er steeds tien minuten op 
voorhand):

• Parking voetbal (Houtstraat Sint-Lenaarts) 
08.25 uur 16.34 uur

• Stekelbees/Den Brengel (Mudaeusstraat 
6, Brecht) 
08.30 uur 16.29 uur

• Kruispunt Molenstraat/P. Verbernelaan 
08.33 uur 16.26 uur

• Schotensteenweg - lijnbushalte Molenveld 
(Overbroek) 
08.35 uur 16.24 uur

• Andrélaan/Rommersheide 
08.40 uur 16.19 uur

• Lochtenbergplein (Sint-Job-in-’t-Goor) 
08.48 uur 16.11 uur

• Stekelbees (Hogebaan 4, Sint-Job-in-‘t-
Goor) 
08.53 uur 16.06 uur

Voor- en naopvang is mogelijk bij Stekelbees in 
Brecht mits reservatie bij Stekelbees zelf.

Opgelet! De bushaltes worden niet bemand 
door een animator.
Kinderen waarvan de ouders ’s avonds niet 
op tijd aan een halte staan, gaan mee naar de 
laatste halte in Sint-Lenaarts. Als je kind alleen 
naar huis mag, vink je dit aan bij de inschrijving.

KAMPEN EN SPEELPLEIN 



Voor wie
Kinderen zijn welkom vanaf het jaar waarin ze 6 
worden tot en met het jaar waarin  ze 13 worden.

Door wie?
De stuurgroep is een enthousiaste groep van 
animatoren die zich in de loop van het jaar 
vrijwillig inzetten om de kwaliteit van het 
speelplein te verhogen. Ze worden bijgestaan 
door de jeugddienst.

De animatoren staan elke dag klaar voor de 
kinderen. Ze geven impulsen voor spel en 
spelen, en ze zien er op toe dat elk kind zich 
goed voelt op het speelplein.

De hoofdanimatoren verzorgen de algemene 
organisatie en coördinatie. Ze zijn tijdens de 
vakantie ook het aanspreekpunt voor kinderen, 
ouders en animatoren met vragen.

De jeugddienst brengt logistieke zaken in 
orde (bussen, huur infrastructuur), regelt 
communicatie en promotie voor ouders en 
animatoren en ondersteunt de stuurgroep. De 
jeugddienst probeert zo veel mogelijk aanwezig 
te zijn op het speelplein om te sturen, coachen 
en mee te spelen.

Info & inschrijven
Inschrijven kan via www.jeugdwerkingbrecht.be

Of op de:
Jeugddienst Brecht
Gemeenteplaats 1
2960 Brecht
03 660 28 30
jeugddienst@brecht.be



Dienst vrije tijd
03 660 28 30
Gemeenteplaats 1
2960 Brecht

jeugddienst@brecht.be
sportdienst@brecht.be
cultuurdienst@brecht.be

www.jeugdwerkingbrecht.be
www.sportiefbrecht.be
www.gcbrecht.be 




