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HELLO SUMMER 007In deze brochure vind je de activiteiten, georganiseerd door 
de jeugddienst, voor tieners geboren vanaf 2002 t.e.m. 2007. 
Én dit tijdens een zalige, spannende, avontuurlijke en uitda-
gende zomervakantie! Wat staat er zoal op het programma?
- AVONTUURLIJK KLIMPARCOURS- ACTIEDAG MET VLOTTENTOCHT- GEHEIM AGENT VOOR EEN DAG- …

Check snel deze brochure voor nog meer van dit!INSCHRIJVENInschrijven doe je online via www.brecht.be/vrije-tijd of aan 
het onthaal van de dienst vrije tijd en kan vanaf maandag 
17/06 om 18.30 uur.We aanvaarden geen inschrijvingen via telefoon of e-mail. 
Nadat je bent ingeschreven, krijg je een bevestigingsmail. 
Vergeet dan niet op tijd te betalen, want je wil die activiteit 
niet aan je voorbij zien gaan, toch?
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ANNULEREN
Als je toch niet naar de activiteit kan 

komen, geef dan een seintje aan de 

jeugddienst: jeugddienst@brecht.be 

of 03 660 28 30. Iemand anders kan 

je plek dan misschien nog innemen. 

We kunnen enkel terugbetalen als je 

een doktersbriefje hebt. 





AVONTUURLIJK  

HOOGTEPARCOURS

Maak je klaar voor een dag vol avontuur in Aventure 

Parc.  Je klautert deze dag door verschillende 

acrobatische parcours tot 13 meter hoog en krijgt te 

maken met tal van uitdagingen. Durf jij het aan om langs 

de razendsnelle death ride naar beneden te glijden? 

Grijp je kans en ga mee!

Praktische info]

Brecht (bib van Brecht, Mudaeusstraat 9):  

vertrek 07.45 uur en aankomst 18.45 uur

€ 16
Vanaf 2002 t.e.m. 2007

Aantal beschikbare plaatsen: 14

Meebrengen:

- Lunchpakket

- Voldoende drinken

- Vieruurtje

DONDERDAG 

04/07/2019



ACTIEDAG MET  VLOTTENTOCHT
Wie daag jij uit voor een vlottentocht? Een race met de 
mountainbike of om ter meeste raak schieten tijdens 
het geweerschieten of archery tag. Vandaag komt het 
allemaal aan bod!

Praktische info]
Brecht (bib van Brecht, Mudaeusstraat 9): vertrek 07.45 uur en aankomst 18.00 uur€ 16

Vanaf 2002 t.e.m. 2007Aantal beschikbare plaatsen: 15
Meebrengen:
-Zwemgerief
-Reservekledij
-Reserveschoenen-Lunchpakket
-Voldoende drank

DONDERDAG 
18/07/2019



DONDERDAG 
18/07/2019

DO YOU DARE?

RACEN
    SCHIETEN





PAINTBALLEN

You think you’ve played paintball? Think again!
Met originele terreinen, allerlei verschillende games en 
ongeziene “gear” vinden we paintball opnieuw uit.
Je kan paintballen in en rond een échte lijnbus, rond-
kruipen in loopgraven, je verschuilen in bunkers, een 
hinderlaag leggen achter de struiken en nog veel meer.

Praktische info]

Brecht (bib van Brecht, Mudaeusstraat 9): 
vertrek 08.30 uur en aankomst 17.30 uur

€ 16
Vanaf 2002 t.e.m. 2007
Aantal beschikbare plaatsen: 14

Meebrengen:
- Lunchpakket
- Eventueel zakcentje voor drankje
- Kledij met lange mouwen die vuil mag worden

DONDERDAG 
25/07/2019



LUCHTKUSSEN PRETPARK AIRZONE XL
Een pretpark met hindernissenparcours en spectaculaire 
luchtkussens? Dat is Airzone XL!In verschillende teams strijden jullie in avontuurlijke opdrachten voor de ultieme overwinning! Sta jij in de finale?

Praktische info]
Brecht (bib van Brecht, Mudaeusstraat 9): vertrek 08.15 uur en aankomst 17.15 uur€ 20

Vanaf 2002 t.e.m. 2007Aantal beschikbare plaatsen: 14
Meebrengen:
- Lunchpakket
- Vieruurtje
- Voldoende drank- Sportieve kledij- Schoenen met gladde zool

DONDERDAG 
01/08/2019



DONDERDAG 
01/08/2019

DO YOU DARE?

Komaan bond girls, 

Laat zien dat je james  

kan verslaan!





GEHEIM AGENT  

VOOR EEN DAG

Ontdek je inner Special Agent! Doorheen de vier distric-

ten vol uitdagingen en verrassingen word je opgeleid tot 

agent van de geheime dienst. Volgens je dossier ben je 

perfect in staat om elke missie met succes te volbrengen.

Verwacht een dag vol adrenaline, spanning en avontuur! 

Tips om het trainingsprogramma te overleven: elkaar 

helpen, grenzen verleggen, elkaar vertrouwen en uiter-

aard je amuseren! Slaag jij er met je teamgenoten in om 

een Elite Team te worden?

Praktische info]

Brecht (bib van Brecht, Mudaeusstraat 9): 

vertrek 07.45 uur en aankomst 18.45 uur

€ 16
Vanaf 2002 t.e.m. 2007

Aantal beschikbare plaatsen: 15

Meebrengen:

- Lunch + snack

- Voldoende drinken

- Zakcentje

- Sportschoenen

DONDERDAG 

08/08/2019



Meebrengen:
- Zwemkledij
- Handdoek
- Lunch
- Drankje
- Vieruurtje
- Identiteitsbewijs (omdat 

we naar Nederland gaan)



WATER- EN  
ATTRACTIEPARK  
DUINRELL

Klimmen, vliegen, glijden, zwemmen, springen, duiken,… 
het kan allemaal in Duinrell!
We beginnen ons avontuur in het Tikibad, een subtro-
pisch zwembad met 12 verschillende glijbanen, een 
golfslagbad en bubbelbaden! 
In de namiddag trekken we naar het attractiepark, waar 
je je helemaal kan uitleven op de vele attracties!

Brecht (bib van Brecht, Mudaeusstraat 9): 
vertrek 08.15 uur en aankomst 18.15 uur

€ 18
Vanaf 2002 t.e.m. 2007
Aantal beschikbare plaatsen: 14

DONDERDAG 
22/08/2019



T-DAY is het enige echte tienerfestival voor tieners van 
12 tot 16 jaar; enkel wie geboren is in 2003, 2007 of 
ergens daar tussenin kan binnen op het festivalterrein. 
Ouders en kinderen verboden! 
T-Day 2019 gaat door in hartje Wuustwezel (Trefpunt 
en Sportlaan) op woensdag 28 augustus. Er worden 
zotte activiteiten en optredens voorzien! Meer info volgt binnenkort op de website www.tday.be, maar op Facebook kan je alvast even kijken hoe de voorbije 

T-Days eruit zagen...

Praktische info]
GRATIS
Vanaf 2003 t.e.m. 2007Aantal beschikbare plaatsen: onbeperkt!

WOENSDAG 
28/08/2019



- Eten & drinken mag je zelf van thuis 

meenemen of kopen ter plaatse aan de  

drank- en eetstanden.

- Kleren en schoenen kunnen behoorlijk  

vuil en nat worden op T-DAY.

- Zet een naam in kleding, rugzakken en 

brooddozen.

WOENSDAG 
28/08/2019

HANDIGE WEETJES





AGENDA
04/07/2019 AVONTUURLIJK HOOGTEPARCOURS € 16

18/07/2019 ACTIEDAG MET VLOTTENTOCHT € 16

25/07/2019 PAINTBALLEN € 16

01/08/2019 AIRZONE XL € 20

08/08/2019 GEHEIM AGENT VOOR EEN DAG € 16

22/08/2019 DUINRELL € 18

28/08/2019 T-DAY GRATIS

Zie dat je erbij bent!  We hebben je nodig 
special agent!
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JEUGDDIENST03 660 28 30Gemeenteplaats 12960 Brecht

jeugddienst@brecht.be
www.jeugdwerkingbrecht.be www.facebook.com/ jeugddienst.brecht


