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PRAKTISCHE INFO
In deze brochure kan je alle kinder- en jeugdactiviteiten terugvinden 
die worden georganiseerd door de dienst vrije tijd. Er is opnieuw hard 
gewerkt om een leuk en gevarieerd aanbod samen te stellen.

Inschrijven kan vanaf maandag 22 januari 2018 om 18.30 uur, tenzij 
anders vermeld, via www.brecht.be/vrije-tijd of via 03 660 28 30.

Activiteiten met het logo van Kris de Inktvis zijn ook 
toegankelijk voor kinderen en jongeren met een mentale 
en/of fysieke beperking. We voorzien dan de nodige extra 
begeleiding.

Vergeet bij dagactiviteiten zeker geen lunchpakket mee te geven. Een 
stuk fruit/koek en drankje mag ook altijd mee in de rugzak.

Voor een aantal activiteiten is er voor- en naopvang voorzien. Soms 
ter plaatse en soms via Stekelbees. Vergeet niet om hiervoor apart 
afspraken te maken met Stekelbees.

80% KORTING: 
WIE HEEFT HIER 
RECHT OP? 
• Gerechtigden op 

een verhoogde 
tegemoetkoming 
van de ziekte- en 
invaliditeitsuitkering

• Gezinnen met een 
laag inkomen

• Personen met een 
schuldenlast

• Opgelet: enkel voor 
inwoners van Brecht

Meer informatie bij 
Welzijnscampus Sociaal 
Huis, Kris Van Dijck, 
03 330 11 20 , 
kris.vandijck@brecht.be
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Voor extra vragen kan je ook contact opnemen met de 
organiserende dienst. Opgelet, we kunnen geen reservaties of 
inschrijvingen via mail verwerken.

Jeugddienst: jeugddienst@brecht.be

Cultuurdienst: cultuurdienst@brecht.be

Sportdienst: sportdienst@brecht.be

Bibliotheek: info@bibliotheekbrecht.be 

Dienst toerisme en erfgoed: toerisme@brecht.be  

Hallo, lente! 
Dag, zomer!
 
De kerstvakantie is nog maar net 
afgelopen, maar wie droomt er 
al niet van de volgende vakantie? 
En de vakantie daarna? En 
daarna?

Heb jij al plannen voor de 
krokus-, paas- of zomervakantie? 
In deze brochure vind je alvast 
een hele hoop ideeën om de 
komende vakanties onvergetelijk 
te maken!

Creatieve workshops, geweldige 
uitstappen, indrukwekkend 
theater, superplezante kampen… 
aan jou om te kiezen wat je de 
komende vakanties wil doen!
Zet je gezellig met dit boekje in 
je zetel aan het haardvuur, droom 
van warmere tijden en kies welk 
Uit-je in jouw vakantie past!
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Voorlezen in de bib
In de bibliotheek van Brecht en Sint-Job-in-‘t-Goor 
worden leuke en spannende verhalen voorgelezen door 
enthousiaste vrijwilligers. Terwijl je kinderen zitten te 
kijken en luisteren, kan je als ouder of grootouder ook 
zelf op avontuur in het ruime aanbod voor volwassenen 
in onze bib.  Iedereen is van harte welkom!

Woensdag 10 en 24 januari 2018
Woensdag 7 en 21 februari 2018     
Woensdag 7 en 21 maart 2018
Woensdag 4 en 18 april 2018

14.00 tot 15.00 uur

Bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 9, Brecht
Bibliotheek Sint-Job-in-‘t-Goor, Kerklei 2, Sint-Job-in-‘t-Goor 

Gratis

Geen inschrijving nodig

Voorlezen 
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Ski- en snowboarddag
Ook fan van sneeuw en kou? Top, want we trekken naar de overdekte 
skipiste Skidôme in Rucphen. Op deze piste krijgen zowel beginners als 
gevorderden anderhalf uur ski- of snowboardles. Daarna kan je nog 30 
minuten vrij skiën of snowboarden. 

Maandag 12 februari 2018

10.00 tot 16.00 uur

Opstapplaats bus: Brecht 
(sporthal de Ring, Ambachtslaan 7)

€ 29 (inwoners sportregio Antwerpse Kempen)

€ 35 (niet-inwoners sportregio Antwerpse Kempen)

10-18 j

Beschikbare plaatsen: 28

Inschrijvingen reeds geopend

In samenwerking met 
Sportregio Antwerpse Kempen ILV

Sport
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Dino’s en eenhoorns knutselen 
Laat jij je graag betoveren door de wondermooie wereld van de magische 
fi guren? Of heb je altijd al eens een echte dinosaurus willen zijn? In deze 
workshop toveren we je in een mum van tijd om tot een echte eenhoorn of 
dinosaurus. We maken een hoofddeksel dat ons helemaal doet inleven in deze 
wereld en zo heb je ineens ook je carnavalsoutfi t klaar.

Maandag 12 februari 2018

09.00 tot 12.00 uur

GC Jan vander Noot, Mudaeus-
straat 9, Brecht

€ 6

4-6 j

Beschikbare plaatsen: 20

Voor- en naopvang via Stekel-
bees Brecht 

Workshop 
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Binnenspeeltuin 
Den Deugeniet
Vandaag gaan we naar Den Deugeniet, een heel grote 
binnenspeeltuin met reusachtige springkastelen, trampolines, 
hangbruggen en supersnelle glijbanen. Alsof dat nog niet 
genoeg is, kan je gaan feesten in de glow-in-the-dark disco, 
racen in zandbuggy’s en rondvliegen in een helikopter. Als het 
mooi weer is, kunnen we ook in de buitenspeeltuin. Nodig je 
vriendjes uit en kom zeker mee!

Dinsdag 13 februari 2018

Sint-Lenaarts (parking voetbal, Houtstraat): 
vertrek  09.45 uur en aankomst 16.40 uur
Brecht (parking GBS De Sleutelbloem, Schoolstraat): 
vertrek 09.55 uur en aankomst 16.30 uur
Sint-Job-in-‘t-Goor (Lochtenbergplein): 
vertrek 10.10 uur en aankomst 16.20 uur
€ 10

6-12 j

Beschikbare plaatsen: 40

Voor- en naopvang via Stekelbees Brecht 

Uitstap
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Donderdag 15 februari 2018

09.00 tot 12.00 uur

GC Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9, Brecht

€ 6

6-12 j

Beschikbare plaatsen: 20

Voor- en naopvang via 
Stekelbees Brecht 

WORKSHOP Zelf botsballen maken!  
Weet jij wat stuiteren is? Weet jij hoe het komt dat een bal die je recht naar 
beneden gooit, terug naar boven komt? Weet jij of alle ballen even hard 
stuiteren?  Dan is het nu tijd voor een wetenschappelijk experiment! We maken 2 
verschillende stuiterballen en testen nadien welke het best werkt.
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Vrijdag 16 februari 2018

20.15 uur

GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9, 
Brecht

€ 5

3-103 j

Beschikbare plaatsen: 200

Inschrijvingen reeds geopend

Theatervoorstelling

Sprookjes Enzo: Incontri
Een magische vuurperformance voor iedereen! Deze voor-
stelling is vorig seizoen helaas afgelast door ziekte van één 
van de acteurs. We zochten én vonden een nieuwe datum, 
en hopen jullie graag opnieuw te kunnen verwelkomen. Bij 
valavond steken we de vuren aan en nodigen we je uit op
een eigenzinnig vuurspektakel in openlucht. Met Incontri 
(ontmoetingen) vertellen we je een klein verhaal vol sterke 
beelden dat je doet wandelen tussen de sterren en laat dan-
sen tussen de vlammen. Paraplu’s worden draaimolens van 
vuur, vuurslangen schieten weg in het donker…
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Casier & co: moes
Casier & Co vertellen het verhaal van appels tot Moes. 
Waarschuwing: na het zien van Moes kan het zijn dat jouw 
keukengerei thuis tot leven komt… Een poëtische voorstelling 
vol fantasie voor 1,5- tot 5-jarigen. De grote bewegingen en de 
verrassende geluiden spreken de kleintjes aan. Terwijl het verhaal 
de oudere kinderen meevoert. Na de voorstelling kunnen de 
kinderen spelen in de MOESspeeltuin, een reeks fi jne installaties 
waarin de kinderen zelf aan de slag kunnen met appeltjes, 
vrachtwagens en potjes. Karel Casier was vorige zomer ook al te 
gast op Feeeest in het Park met zijn voorstelling ‘Red De Kat’.

Zondag 25 februari 2018

14.00 én 16.00 uur

GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9, Brecht

€ 5

1,5 – 5 j

Beschikbare plaatsen: 60 per voorstelling 

Inschrijvingen reeds geopend

Theatervoorstelling
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Zondag 18 maart 2018

09.00 tot 14.00 uur

Opstapplaats bus: Brecht 
(GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9)

€ 10 per duo (inclusief busvervoer)

Vanaf 7 j

Beschikbare plaatsen: 12 duo’s 

Inschrijvingen reeds geopend

Uitstap

Atelierbezoek FroeFroe
Patrick Maillard neemt je tijdens dit atelierbezoek mee in de wereld 
van de typische poppen en creaturen van FroeFroe. Hij laat zien 
hoe je een kop boetseert of een poppenlijfje maakt en legt je de 
verschillende technieken uit. Na de rondleiding is het tijd om zelf 
aan de slag te gaan. Samen met de  poppenmaker maak je een 
muppetpop. Een unieke ervaring achter de schermen van FroeFroe!
Meebrengen: t-shirt of hemd met lange mouwen (voor het lichaam 
van de pop) – best kledij dragen die vuil mag worden.
Geschikt voor (groot-)ouders met hun kinderen vanaf 7 jaar.

Jeugdbrochure VO
O

R
JAAR

 2018.indd   11
3/01/18   15:24



12

Zondag 25 maart 2018

15.00 uur

GC Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9, Brecht

€ 5

3–7 j

Beschikbare plaatsen: 140

Inschrijvingen reeds geopend

Theatervoorstelling

4Hoog: stekeblind
Romeo en Julia voor kleuters.
Raf Walschaerts (Kommil Foo) en Frans Van der Aa (4hoog) 
schreven samen de tekst van dit verhaal over een onmogelijke liefde.

Alles begint met een brief.
Van Egel aan Mol.
Dat hij bij haar wil zijn.
Samen praten over de dingen.
Samen thee drinken voor het raam.
Samen naar buiten kijken.
Samen schaapjes tellen en
Samen slapen in één bed.

Mudaeusstraat 9, BrechtMudaeusstraat 9, Brecht

€ 5€ 5

3–7 j

Beschikbare plaatsen: 140

Inschrijvingen reeds geopend

Samen thee drinken voor het raam.
Samen naar buiten kijken.
Samen schaapjes tellen en
Samen slapen in één bed.

Jeugdbrochure VO
O

R
JAAR

 2018.indd   12
4/01/18   09:22



13

Zondag 25 maart 2018

15.00 uur

GC Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9, Brecht

€ 5

3–7 j

Beschikbare plaatsen: 140

Inschrijvingen reeds geopend

Dinsdag 3 april 2018

09.00 tot 12.00 uur

GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9, 
Brecht

€ 10

6-12 j

Beschikbare plaatsen: 20

Voor- en naopvang via Stekelbees Brecht 

Workshop 

Ballonplooien
Iedereen vergaapt zich vaak aan de kunsten van het 
plooien van ballonnen.
Nochtans is het geen moeilijk kunstje op zich. Wij 
presenteren u graag Ballonplooier Neus  die, samen 
met zijn publiek, in een handomdraai kleurige 
ballonnen in dieren, bloemen of fi guren omtovert.
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Donderdag 5 april 2018

Sint-Lenaarts (Parking voetbal, Houtstraat): 
vertrek 09.35 uur en aankomst 18.55 uur
Brecht (parking GBS De Sleutelbloem, 
Schoolstraat): vertrek 09.45 uur en 
aankomst 18.45 uur
Sint-Job-in-‘t-Goor (Lochtenbergplein): 
vertrek 10.00 uur en aankomst 18.30 uur

€ 18

6-12 j

Beschikbare plaatsen:  40

Voor- en naopvang via Stekelbees Brecht

Uitstap

Efteling
Ga mee naar een wereld vol verwondering: de Efteling! Geniet van de 
vele attracties en laat je overvallen door lentekriebels. Ook in de Efteling 
ontwaakt de prachtige natuur uit haar winterslaap. Een eiland met broed-
vogels, tientallen bewoonde nestkasten en heel veel groen. Wist je dat de 
Efteling elk jaar duizenden nieuwe planten zaait en dat de eenden die er 
rondlopen elk voorjaar kuikentjes hebben?

G-sportinstuif
Op de G-sportinstuif krijg je de mogelijkheid om te proeven van verschil-
lende G-sporten en kennis te maken met de clubs. Ben je op zoek naar 
een sport waarin je je kan uitleven? Kom dan naar deze G-sportinstuif! 

© Marcel Alsemgeest / Shutterstock.com
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Maandag 9 april 2018

09.00 tot 12.00 uur

GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9, Brecht

€ 6

4-6 j

Beschikbare plaatsen:  10

Voor- en naopvang via Stekelbees Brecht

WORKSHOP

Nijntje in het museum
Ook kleuters houden van kunst! Eerst wordt het verhaal van ‘Nijntje in het 
museum’ voorgelezen. 
Hierna gaan we zelf aan de slag met verf en sjablonen. We kiezen onze vormen 
en kleuren, en maken zo een eigen compositie.
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Dinsdag 10 april 2018

14.00 tot 16.30 uur

GC Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9, Brecht

€ 8

6-12 j

Beschikbare plaatsen:  18

Voor- en naopvang via Stekelbees 
Brecht

Workshop

Hoe word ik een uitvinder?
Wat zijn de nieuwe trends in de wereld? Wat is het meest moderne gebouw 
ter wereld? Wat zijn de nieuwste uitvindingen die er aan komen? Wat zijn de 
meest overbodige uitvindingen?

Wil je zelf eens iets uitvinden? Dat kan! Deze workshop laat de deelnemers 
creatief zijn. Natuurlijk moeten de jonge uitvinders hun idee presenteren! Deze 
erg leuke workshop heeft al veel geniale ideeën opgeleverd!
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Dinsdag 10 april 2018

14.00 tot 16.30 uur

GC Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9, Brecht

€ 8

6-12 j

Beschikbare plaatsen:  18

Voor- en naopvang via Stekelbees 
Brecht

Hoe word ik een uitvinder?
Wat zijn de nieuwe trends in de wereld? Wat is het meest moderne gebouw 
ter wereld? Wat zijn de nieuwste uitvindingen die er aan komen? Wat zijn de 
meest overbodige uitvindingen?

Wil je zelf eens iets uitvinden? Dat kan! Deze workshop laat de deelnemers 
creatief zijn. Natuurlijk moeten de jonge uitvinders hun idee presenteren! Deze 
erg leuke workshop heeft al veel geniale ideeën opgeleverd!

Rups Huppeldepups
Rups huppeldepups vertelt jullie meer over het leven van een rups. Ze laat 
jullie zien hoe zij de wondermooie wereld ziet en hoe ze droomt om ooit 
een mooie vlinder te worden. We knutselen onze eigen rups huppelde-
pups, en misschien wordt jouw rups ook wel een prachtige vlinder.

Donderdag 12 april 2018

09.00 tot 12.00 uur

GC Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9, Brecht

€ 6

4-6 j

Beschikbare plaatsen: 20

Voor- en naopvang via Stekelbees 
Brecht 

Workshop
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Vrijdag 13 april 2018

10.00 tot 11.30 uur

GC Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9, Brecht

€ 6

6-12 j

Beschikbare plaatsen: 18

Voor- en naopvang via 
Stekelbees Brecht

Workshop Maak je eigen spiralentol
Je zelfgemaakte tol blijft héél lang draaien; hoe gladder de ondergrond, 
hoe langer hij je duizelig maakt.  Als recyclagemateriaal gebruiken we 
oude cd’s, knikkers en plastic doppen. 
Je eigen spiraal-fantasie maakt er een vrolijk spektakel van!
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Buitenspeeldag
Kom mee buiten spelen en sporten!
Woensdag 18 april is het weer zover! Dan is het Buiten-
speeldag. Zowel in Sint-Lenaarts, Brecht als in Sint-Job-in-
‘t-Goor organiseren we spectaculaire activiteiten. 

Naast Nickelodeon promoten ook Ketnet, VTMKZOOM, 
Studio100 TV, Nick Jr. en Kadet die dag het buitenspelen. 
Op die dag staken de TV-zenders tussen 13.00 en 17.00 
uur hun programma’s en gaan de schermen helemaal 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. 

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

Woensdag 18 april 2018

14.00 tot 17.00 uur

Brecht: Gemeentepark
Sint-Job-in-’t-Goor: Hoge Baan 
(achter Stekelbees)
Sint-Lenaarts: Achter KLJ-lokaal
Gratis

6-99 j

Geen inschrijving nodig

Spel
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Bouw je eigen bamboe stad
Bouwatelier ‘Bamboe Sietie’, met bamboestokken van alle formaten 
en elastieken bouwen we een heuse stad: huizen, een kerk, een 
kiekenkot, een bushok, laat je fantasie maar de vrije loop als een echte 
architect. We werken onze bouwsels af met kilometers gekleurde 
wol, natuurlijk mag je er ook andere dingen in ophangen. Daarna kun 
je met z’n allen in je zelfgebouwde dorp naar hartenlust spelen!

Zondag 27 mei 2018

10.00 tot 12.00 uur 

Gemeentepark, Brecht

€ 10 per duo 

5–12 j 

Beschikbare plaatsen: 
15 duo’s 

Inschrijvingen reeds 
geopend

Workshop OUDER/KIND 

Zondag 27 mei 2018

10.00 tot 12.00 uur 

Gemeentepark, Brecht

€ 10 per duo 

5–12 j 

Beschikbare plaatsen: 
15 duo’s 

Inschrijvingen reeds 
geopend

Workshop OUDER/KINDWorkshop OUDER/KINDWorkshop OUDER/KINDWorkshop OUDER/KINDWorkshop OUDER/KINDWorkshop OUDER/KIND

Zondag 27 mei 2018

Gemeentepark, BrechtGemeentepark, BrechtGemeentepark, Brecht

Zondag 27 mei 2018

Beschikbare plaatsen: 

Inschrijvingen reeds Inschrijvingen reeds 

€ 10 per duo 

Workshop OUDER/KIND

10.00 tot 12.00 uur 

Zondag 27 mei 2018

Gemeentepark, Brecht

15 duo’s 
Beschikbare plaatsen: 

Inschrijvingen reeds 

€ 10 per duo 

Jeugdbrochure VO
O

R
JAAR

 2018.indd   20
3/01/18   15:25



21

Woensdag 27 juni 2018 

10.00 tot  15.00 uur

Sportcentrum Peerdsbos, 
Bredabaan 31, Brasschaat

€ 2,5

Vanaf 6 j

sport

G-sportinstuif
Op de G-sportinstuif krijg je de mogelijkheid om te 
proeven van verschillende G-sporten en kennis te maken 
met de clubs. Ben je op zoek naar een sport waarin je je 
kan uitleven? Kom dan naar deze G-sportinstuif! 

G-sportinstuif 
12 april 2017, sporthal Wuustwezel 

Ben je op zoek naar een sport waarin je je kan uitleven? 
Kom dan naar de G-sportinstuif! Hier kunnen personen 

vanaf 6 jaar met een handicap proeven van 
verschillende G-sporten en kennis maken met de clubs.  

Meer informatie? 

Ga naar http://www.wuustwezel.be/g-sportinstuif  
of neem contact op via sport@wuustwezel.be, tel 03 690 46 28 

Jeugdbrochure VO
O

R
JAAR

 2018.indd   21
3/01/18   15:25



22

SPORT- EN THEMAKAMPEN
De kampen voor 2018 staan klaar, wil je graag deelnemen? Kijk snel in ons 
overzicht en kies je favoriete week. Inschrijven kan vanaf maandag 22 januari om 
18.30 uur, online of telefonisch.

Let op! De kleuterkampen zijn aparte kampen, inschrijvingen moeten ook apart 
gebeuren.

Let op! In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt de voor- en naopvang van de 
kampen ter plaatse georganiseerd. De voor- en naopvang gebeurt dus niet meer 
via Stekelbees. Voor alle kampen is er voor- en naopvang voorzien, behalve voor 
het tienerkamp ‘Shooting adventure’.
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Paaskriebels 
Bim Bam Beieren… De klokken leggen eieren!! Wat doe je tijdens de 
paasvakantie? Paaseieren rapen natuurlijk! De paasvakantie wordt nog 
veel leuker met een kamp als Paaskriebels! We maken een week lang 
plezier in het thema van de paashaas. Knutsel een paasmandje, zing de 
paasklokken toe of vermom jezelf als paasei met een laagje grimeverf.

PAASVAKANTIE

SPORT- EN THEMAKAMPEN
De kampen voor 2018 staan klaar, wil je graag deelnemen? Kijk snel in ons 
overzicht en kies je favoriete week. Inschrijven kan vanaf maandag 22 januari om 
18.30 uur, online of telefonisch.

Let op! De kleuterkampen zijn aparte kampen, inschrijvingen moeten ook apart 
gebeuren.

Let op! In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt de voor- en naopvang van de 
kampen ter plaatse georganiseerd. De voor- en naopvang gebeurt dus niet meer 
via Stekelbees. Voor alle kampen is er voor- en naopvang voorzien, behalve voor 
het tienerkamp ‘Shooting adventure’.

Dinsdag 3 april t.e.m. vrijdag 6 
april 2018

09.00 tot 16.00 uur

Sporthal de Ring, 
Ambachtslaan 7, Brecht

€ 48

7-12 j

Beschikbare plaatsen: 30 

Voor- en naopvang ter plaatse 
08.00 tot 17.00 uur

In samenwerking met Sporta

Kamp
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Rollebollen
Wie speelt er nu niet graag gezelschapspelletjes? Gezellig samen rond 
de tafel. Maar wat als we die tafel nu eens wegnemen en ons spel tot 
leven brengen? Oog in oog met je tegenstander, durf jij het duel aan? 
Verander, vergroot, verbeeld, speel stiekem toch op tafel of twee spelen 
tegelijk. Wat je maar wil, deze week. Alles is mogelijk met een bont 
gezelschap aan actieve spelen

Dinsdag 3 april t.e.m. vrijdag 6 april 
2018

09.00 tot 16.00 uur

Sporthal de Ring, Ambachtslaan 7, 
Brecht

€ 48

4-6 j

Beschikbare plaatsen: 20

Voor- en naopvang ter plaatse 
08.00 tot 17.00 uur

In samenwerking met 
Jonge Helden

Kamp
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Circus en co
Clowns die gekke fratsen uithalen, jongleurs die zonder moeite vijf 
kegels in de lucht houden en danseressen die de mooiste dans-
pasjes bovenhalen. Het leven van een circusartiest lijkt je echt 
wel geweldig te zijn. Je droomt er dan ook van om zelf eens in de 
spotlights te staan van zo’n echte circustent.

Maandag 9 april t.e.m. 
vrijdag 13 april 2018

09.00 tot 16.00 uur

Sporthal de Ring, 
Ambachtslaan 7, Brecht

€ 77,5

7-12 j

Beschikbare plaatsen: 30

Voor- en naopvang ter 
plaatse 08.00 tot 17.00 uur

In samenwerking met El 
Circo fi asco

Kamp

PAASVAKANTIE
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Maandag 9 april t.e.m. 
vrijdag 13 april 2018

09.00 tot 16.00 uur

Sporthal de Ring, 
Ambachtslaan 7, Brecht

€ 77,5

4-6 j

Beschikbare plaatsen: 20

Voor- en naopvang ter plaatse 
08.00 tot 17.00 uur

In samenwerking met 
El Circo fi asco

KAMP

Clowns en acrobaten gezocht
Leren jongleren met balletjes en doekjes, diabolo of draaibordjes? Of ben 
jij diegene die een konijn uit een hoed kan toveren? Tijdens deze circus-
week staan clowns, goochelaars en acrobaten voor jou klaar! We duiken 
helemaal in de circuswereld en maken kennis met jongleren, evenwicht en 
acrobatie.:-)
Ben je er helemaal klaar voor? Laat die gekke bekken en trucs al maar zien!

PAASVAKANTIE
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Maandag 2 juli t.e.m. vrijdag 6 juli 2018

09.00 tot 16.00 uur

Sporthal de Ring, Ambachtslaan 7, Brecht

€ 77,5

7-12 j

Beschikbare plaatsen: 30

Voor- en naopvang ter plaatse 08.00 tot 17.00 uur

In samenwerking met El Circo fi asco

Kamp

Circus en co
Clowns die gekke fratsen uithalen, jongleurs die zonder 
moeite vijf kegels in de lucht houden en danseressen 
die de mooiste danspasjes bovenhalen. Het leven van 
een circusartiest lijkt je echt wel geweldig te zijn. Je 
droomt er dan ook van om zelf eens in de spotlights te 
staan van zo’n echte circustent.

ZOMERVAKANTIE
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Maandag 2 juli t.e.m. vrijdag 
6 juli 2018

09.00 tot 16.00 uur

Sporthal de Ring, 
Ambachtslaan 7, Brecht

€ 77,5

4-6 j

Beschikbare plaatsen: 20

Voor- en naopvang ter 
plaatse 08.00 tot 17.00 uur

In samenwerking met 
El Circo fi asco

Kamp

Clowns en 
acrobaten gezocht
Leren jongleren met balletjes en doekjes, diabolo of 
draaibordjes? Of ben jij diegene die een konijn uit een 
hoed kan toveren? Tijdens deze circusweek staan 
clowns, goochelaars en acrobaten voor jou klaar! We 
duiken helemaal in de circuswereld en maken kennis 
met jongleren, evenwicht en acrobatie.
Ben je er helemaal klaar voor? Laat die gekke bekken en 
trucs al maar zien!
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Maandag 2 juli t.e.m. vrijdag 
6 juli 2018

09.00 tot 16.00 uur

Sporthal de Ring, 
Ambachtslaan 7, Brecht

€ 77,5

4-6 j

Beschikbare plaatsen: 20

Voor- en naopvang ter 
plaatse 08.00 tot 17.00 uur

In samenwerking met 
El Circo fi asco

Maandag 9 juli t.e.m. vrijdag 13 juli 2018

09.00 tot 16.00 uur

Sporthal de Zandbergen, 
Ontspanningslaan 2, Sint-Job-in-‘t-Goor

€ 60

7-12 j

Beschikbare plaatsen: 35

Voor- en naopvang ter plaatse 
08.00 tot 17.00 uur

In samenwerking met Taalkabaal en 
Sporta

KAMP
Vive la fête (Frans Taalkamp)
Talen leren doe je van jongs af aan. Daarom presenteren we een supertof 
sport- en spelkamp voor kids die een woordje Frans willen bijleren. Geen 
nood: saaie theoretische uiteenzettingen horen er niet bij. We pakken het 
aan met situaties die kinderen zoals jij alle dagen tegenkomen. Hoooo, en 
daar horen natuurlijk leuke sport- en spelactiviteiten bij.

ZOMERVAKANTIE
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(Sportieve) sprookjes
Tijdens deze sportweek werken we in sprookjesthema. 
Sport- en spelmomenten wisselen we af met crea-, zang- en 
dansactiviteiten. Kastelen bouwen,  je amuseren op kleine 
fi etsjes en nog zoveel meer. En ze bewegen nog lang en 
gelukkig…

Maandag 9 juli t.e.m. vrijdag 13 juli 2018

09.00 tot 16.00 uur

Sporthal de Zandbergen, 
Ontspanningslaan 2, Sint-Job-in-‘t-Goor

€ 60

4-6 j

Beschikbare plaatsen: 20

Voor- en naopvang ter plaatse 
08.00 tot 17.00 uur

In samenwerking met Sporta

KAMP
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(Sportieve) sprookjes
Tijdens deze sportweek werken we in sprookjesthema. 
Sport- en spelmomenten wisselen we af met crea-, zang- en 
dansactiviteiten. Kastelen bouwen,  je amuseren op kleine 
fi etsjes en nog zoveel meer. En ze bewegen nog lang en 
gelukkig…

Maandag 23 juli t.e.m. vrijdag 27 juli 2018

09.00 tot 16.00 uur

Sporthal de Ring, Ambachtslaan 7, Brecht

€ 60

7-12 j

Beschikbare plaatsen: 30

Voor- en naopvang ter plaatse 
08.00 tot 17.00 uur

In samenwerking met Sporta

Kamp

Creafun
Creatieve bijtjes opgelet. Tijdens Creafun ga je een halve dag aan 
de slag met klei, penselen en verf, stiften, wasco’s en ander materi-
aal waarmee je prachtige kunstwerken maakt.
Ter afwisseling trakteren we je op een heerlijke sport- en spelcock-
tail. Ideaal om je de volgende dag weer uit de startblokken te laten 
schieten voor een knappe prestatie knutselen, tekenen en verven.

ZOMERVAKANTIE
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Maandag 23 juli t.e.m. vrijdag 
27 juli 2018

09.00 tot 16.00 uur

Sporthal de Ring, 
Ambachtslaan 7, Brecht

€ 60

4-6 j

Beschikbare plaatsen: 20

Voor- en naopvang ter plaatse 
08.00 tot 17.00 uur

In samenwerking met Sporta

Diep in de Zee, 
(W)onderwaterwereld
Welke dieren leven er allemaal in de zee? Zijn haaien echt gevaarlijk? 
Waar komen de golven vandaan? We verkennen de kleurrijke onderwater-
wereld en maken kennis met allerlei gekke visjes. Duik je mee?

KAMP

Jeugdbrochure VO
O

R
JAAR

 2018.indd   32
3/01/18   15:25



33

Maandag 30 juli t.e.m. vrijdag 3 augustus 2018

09.00 tot 16.00 uur

GBS De Sleutelbloem, Schoolplein 2, Brecht

€ 60

7-12 j

Beschikbare plaatsen: 30

Voor- en naopvang ter plaatse 08.00 tot 17.00 uur

In samenwerking met Jonge Helden

Kamp

Het mysterie van 
Inspecteur Knut   
Welkom in de verlaten stad. Alle deuren zijn op slot, alle rollui-
ken naar beneden, de straten zijn verlaten en veel gebouwen 
zijn niet meer dan ruïnes. Al jaren hangt er een groot mysterie 
over deze stad. Niemand is er in geslaagd om het op te lossen, 
maar samen gaan wij de uitdaging aan. We bouwen een spion-
nenbasis en gaan op zoek naar de geheime geschiedenis van 
deze stad. Deze missie is niet enkel top secret maar ook heel 
gevaarlijk. Dus wees op je hoede! 

ZOMERVAKANTIE
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Vergrootneuzen & speurglazen 
Er is iets niet pluis in de stad! Normaal gezien is het er druk en gezellig 
maar nu is alles dicht. Er zitten geen mensen in de restaurants en de 
kerken luiden hun klokken niet. Wat is hier gebeurd? Zet je speurneus 
maar op! Welke mensen passen niet in het rijtje? Wie is verdacht? Als 
echte spionnen verstoppen we ons achter alle hoeken om alles zo goed 
mogelijk in het oog te houden. Het is onze taak om te ontdekken wat  
er mis is. Meer zelfs, we zullen het moeten oplossen en de stad van 
vroeger terugbrengen. 

Maandag 30 juli t.e.m. vrijdag 3 
augustus 2018

09.00 tot 16.00 uur

GBS De Sleutelbloem, 
Schoolplein 2, Brecht

€ 60

4-6 j

Beschikbare plaatsen: 20

Voor- en naopvang ter plaatse 
08.00 tot 17.00 uur

In samenwerking met 
Jonge Helden

Kamp
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xs versus XXL 
In deze wereld leven alleen maar joekels van giganten en kleine, 
listige lilliputters die zich verschuilen in donkere grotten. Twee te-
gengestelden die het niet altijd even goed met elkaar kunnen vin-
den. De giganten verlaten hun woonplaats tussen de wilde bergen 
om voor eens en altijd af te rekenen met de lilliputters. Wie zal het 
onderspit moeten delven? Aan wie zijn zijde wil je mee strijden? 
Maak je klaar voor een epische titanenstrijd. Dit wil je voor  geen 
geld ter wereld missen!

Maandag 6 augustus t.e.m. 
vrijdag 10 augustus 2018

09.00 tot 16.00 uur

GBS De Sleutelbloem, 
Schoolplein 2, Brecht

€ 60

7-12 j

Beschikbare plaatsen: 30

Voor- en naopvang ter 
plaatse 08.00 tot 17.00 uur

In samenwerking met 
Jonge Helden

Kamp

ZOMERVAKANTIE
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Maandag 6 augustus t.e.m. 
vrijdag 10 augustus 2018

09.00 tot 16.00 uur

GBS De Sleutelbloem, Schoolplein 2, 
Brecht

€ 60

4-6 j 

Beschikbare plaatsen: 20

Voor- en naopvang ter plaatse 08.00 tot 
17.00 uur

In samenwerking met Jonge Helden

Kamp

Reusachtige minimensjes
Stel je voor, alles is plots piepklein! Let op waar je je voeten zet want je 
kan zomaar een huis verpletteren. En jouw boterhammetje met choco 
is maar zo groot als je vingertopje. Je moet er wel twintig tegelijk eten 
om iets te proeven. Een olifant lijkt op een mier. We zijn plots zo groot 
geworden dat we bijna de maan en de sterren kunnen aanraken. Oh 
nee …. nu zijn we weer gekrompen. We passen in een muizenholletje 
en verstoppertje spelen is veel leuker want we passen overal in. En 
het leukste van allemaal: onze boterham met choco is nu twintig keer 
groter dan onszelf. Smullen maar! 
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Maandag 6 augustus t.e.m. 
vrijdag 10 augustus 2018

09.00 tot 16.00 uur

GBS De Sleutelbloem, Schoolplein 2, 
Brecht

€ 60

4-6 j 

Beschikbare plaatsen: 20

Voor- en naopvang ter plaatse 08.00 tot 
17.00 uur

In samenwerking met Jonge Helden

Maandag 13 augustus t.e.m. vrijdag 17 
augustus 2018 (15 augustus niet)

09.00 tot 16.00 uur

Gekkoo Verblijf Spelen, Staf Larochelaan 
47, Sint-Job-in-’t-Goor

€ 72

7-12 j

Beschikbare plaatsen: 30

Voor- en naopvang ter plaatse 08.00 tot 
17.00 uur

In samenwerking met Cedalion

KAMP
Natuurkamp
We dompelen ons een hele week onder in de natuur.  We maken kampen in 
het bos, leren bij over de natuur, gaan op jacht met pijl en boog, doen een coole 
Team Trophy en leven ons uit op een opblaasbare attractie.

ZOMERVAKANTIE
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Adventure and fun
Een week avonturen en plezier in de natuur! We maken kampen 
in het bos en leren bij over de natuur. Bovendien staat er een fl inke 
dosis lasershooting gemengd met arrow tag en leuke tikspelen op het 
programma.

Maandag 27 augustus t.e.m. 
vrijdag 31 augustus 2018

09.00 tot 16.00 uur

Gekkoo Verblijf Spelen, Staf 
Larochelaan 47, Sint-Job-in-’t-
Goor

€ 90

7-12 j

Beschikbare plaatsen: 30

Voor- en naopvang ter plaatse 
08.00 tot 17.00 uur

In samenwerking met Cedalion

KAMP 
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Shooting adventure (tieners)
Samenwerking en doorzettingsvermogen zijn nodig om dit 
kamp tot een goed einde te brengen. Ons bootcamp maakt van 
de tieners echte soldaten: ze gaan lasershooten, arrow taggen, 
sluipen in het bos, spelen levendige stratego…

Maandag 27 augustus t.e.m. vrijdag 31 augustus 
2018

09.00 tot 16.00 uur

Gekkoo Verblijf Spelen, Staf Larochelaan 47, 
Sint-Job-in-’t-Goor

€ 90

13-15 j

Beschikbare plaatsen: 20

In samenwerking met Cedalion

KAMP

ZOMERVAKANTIE
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Wat is Speelkriebels?

Ook deze paasvakantie doen we er alles aan om van het 
speelplein een plek te maken waar alle kinderen zich thuis 
voelen en waar ze naar hartenlust kunnen ‘ravotten’! Onze 
animatoren bereiden gevarieerde activiteiten voor waaruit 
onze kinderen kunnen kiezen: escape room, Paralympische 
Spelen, teletijdmachine, fi nding Nemo,… Deze activiteiten 
worden afgewisseld met vrij spel, waarbij er steeds anima-
toren aanwezig zijn om de kinderen materiaal en spontane 
speelimpulsen te bieden. Verder is er een bos, een speeltuin, 
een sporthal met hoekwerking, een groot grasveld en een 
tienerlokaal. Voor onze tieners worden aangepaste activitei-
ten voorzien die net dat beetje cooler en uitdagender zijn.

Wanneer is Speelkriebels open?

Onze deur staat elke weekdag vanaf 3 t.e.m. 13 april 2018 
wijd open.

OPGELET! Maandag 2 april is er geen speelpleinwerking!

SPEELPLEIN SPEELKRIEBELS

We verwachten iedereen om 09.00 uur, want dan start de 
speelpleindag. Vanaf 16.00 uur kan je naar huis, maar niet 
vroeger! Je kan al vanaf 07.30 uur komen spelen in onze 
vooropvang. Onze naopvang eindigt om 18.00 uur.

Voor wie is Speelkriebels?

Alle kinderen, geboren tussen 2005 en 2012, zijn van harte 
welkom op ons speelplein!

Inclusie op ons speelplein?

Kinderen en jongeren die naar Speelkriebels komen 
zijn divers. Sommigen onder hen hebben specifi eke 
zorgbehoeften. Doel van het inclusieproject is om ons 
speelplein voor elk kind toegankelijk te maken door 
activiteiten op ieders maat aan te bieden. Als je kind extra 
aandacht nodig heeft, contacteer dan even de jeugddienst en 
we bekijken samen wat we kunnen doen.
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Waar vind je ons?

In en rond de sporthal BuSO Kristus Koning
Bethaniënlei 5
2960 Sint-Job-in-’t-Goor

Meer info over hoe je er (met de bus) geraakt vind je op 
www.brecht.be/speelkriebels!

Hoe schrijf je in voor Speelkriebels?

Inschrijven kan vanaf maandag 19 maart 2018. Om de 
inschrijvingen en administratie zo vlot mogelijk te
laten verlopen, vragen we om bij voorkeur online via de 
website of aan de balie in te schrijven.

Voor meer info over dagprijs en inschrijving kan je surfen 
naar www.brecht.be/speelkriebels en doorklikken op 
‘Inschrijven voor Speelkriebels’.

Contact

Aarzel bij vragen en/of problemen niet om ons te contacteren!

Jeugddienst Brecht
Gemeenteplaats 1 – 2960 Brecht
03 660 28 30
iris.dobbels@brecht.be

Speelkriebels
Sporthal BuSO Kristus Koning
Bethaniënlei 5 – 2960 Sint-Job-in-’t-Goor
0487 57 93 53

Neem eens een kijkje op www.brecht.be of 
www.facebook.com/speelkriebels!

We verwachten iedereen om 09.00 uur, want dan start de 
speelpleindag. Vanaf 16.00 uur kan je naar huis, maar niet 
vroeger! Je kan al vanaf 07.30 uur komen spelen in onze 
vooropvang. Onze naopvang eindigt om 18.00 uur.

Voor wie is Speelkriebels?

Alle kinderen, geboren tussen 2005 en 2012, zijn van harte 
welkom op ons speelplein!

Inclusie op ons speelplein?

Kinderen en jongeren die naar Speelkriebels komen 
zijn divers. Sommigen onder hen hebben specifi eke 
zorgbehoeften. Doel van het inclusieproject is om ons 
speelplein voor elk kind toegankelijk te maken door 
activiteiten op ieders maat aan te bieden. Als je kind extra 
aandacht nodig heeft, contacteer dan even de jeugddienst en 
we bekijken samen wat we kunnen doen.
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KALENDER
ACTIVITEITEN

vanaf 10/01  Voorlezen in de bib  p.04
12 / 02   Ski- en snowboarddag   p.05
12  /  02   Dino’s en eenhoorns knutselen  p.06
13 / 02   Binnenspeeltuin Den Deugeniet   p.07
15 / 02   Zelf botsballen maken!   p.08
16 / 02   Sprookjes enzo: Incontri    p.09
25 / 02   Casier & co: Moes   p.10
18 / 03   Atelierbezoek Froefroe  p.11
25 / 03   4Hoog: Stekeblind  p.12
03 / 04  Ballonplooien   p.13
05 / 04   Efteling  p.14
09 / 04  Nijntje in het museum  p.15
10 / 04  Hoe word ik een uitvinder?  p.16
12 / 04   Rups Huppeldepups  p.17
13 / 04   Maak je eigen spiralentol  p.18
18 / 04   Buitenspeeldag   p.19
27 / 05   Bouw je eigen bamboe stad  p.20
27 / 06   G-sportinstuif  p.21

KALENDER
ACTIVITEITEN

KALENDERKALENDERKALENDERKALENDER
ACTIVITEITENACTIVITEITEN

KALENDER
ACTIVITEITEN
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KALENDER
ACTIVITEITEN

vanaf 10/01  Voorlezen in de bib  p.04
12 / 02   Ski- en snowboarddag   p.05
12  /  02   Dino’s en eenhoorns knutselen  p.06
13 / 02   Binnenspeeltuin Den Deugeniet   p.07
15 / 02   Zelf botsballen maken!   p.08
16 / 02   Sprookjes enzo: Incontri    p.09
25 / 02   Casier & co: Moes   p.10
18 / 03   Atelierbezoek Froefroe  p.11
25 / 03   4Hoog: Stekeblind  p.12
03 / 04  Ballonplooien   p.13
05 / 04   Efteling  p.14
09 / 04  Nijntje in het museum  p.15
10 / 04  Hoe word ik een uitvinder?  p.16
12 / 04   Rups Huppeldepups  p.17
13 / 04   Maak je eigen spiralentol  p.18
18 / 04   Buitenspeeldag   p.19
27 / 05   Bouw je eigen bamboe stad  p.20
27 / 06   G-sportinstuif  p.21

SPORT - EN THEMAKAMPEN

03-06 /  04   Paaskriebels   p.23
03-06 /  04   Rollebollen p.24
09-13 /  04   Circus en co p.25
09-13 / 04   Clowns en acrobaten gezocht p.26

02-06 / 07   Circus en co p.27
02-06 / 07   Clowns en acrobaten gezocht p.28
09-13 / 07    Vive la fête (Frans Taalkamp) p.29
09-13 / 07   (Sportieve) sprookjes p.30
23-27 / 07   Creafun  p.31
23-27 / 07    Diep in de Zee, (W)onderwaterwereld p.32
30-07 / 03-08  Het mysterie van Inspecteur Knut    p.33
30-07 / 03-08  Vergrootneuzen & speurglazen   p.34
06-10 / 08   xs versus XXL  p.35
06-10 / 08   Reusachtige minimensjes p.36
13-17 / 08   Natuurkamp p.37
27-31 / 08   Adventure and fun p.38
27-31 / 08   Shooting adventure p.39
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