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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.

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.

INSCHRIJVEN
Inschrijven kan vanaf maandag 21/01 
om 18.30 uur, tenzij anders vermeld, 
via www.brecht.be/vrije-tijd of aan 
het onthaal van de dienst vrije tijd. 
We raden aan om indien mogelijk 
online in te schrijven; dit is de 
snelste manier van inschrijven. We 
aanvaarden geen inschrijvingen via 
telefoon of e-mail.

Na betaling is de inschrijving 
definitief en is er geen terugbetaling 
mogelijk. Annuleren kan enkel 
bij ziekte of ongeval en onder 
voorwaarden. Je aanvraag tot 
terugbetaling moet vergezeld zijn 
van een geldig doktersattest.

Lees het volledige reglement op de 
website (https://www.brecht.be/
vrije-tijd/jeugd/jeugdactiviteiten) 
goed na! Bij inschrijving ga je 
automatisch akkoord met dit 
reglement.

Hallo, lente!
Dag, zomer!?
We dragen onze winterjas nog, maar tellen al af naar de krokus-, paas- 
en zomervakantie! We bieden je alvast een menu aan van sport, spel en 
cultuur om duimen en vingers bij af te likken. Creatieve workshops, te gekke 
uitstappen, inspirerend theater en superleuke kampen: je mag à la carte kiezen!

Maak de komende vakanties nog zotter, speelser, cooler… en schrijf je in 
voor het Uit-je dat bij jouw smaak past!
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ATTESTEN
Vanaf 28 mei 2018 werken we met een nieuw 
ticketsysteem. Voor alle jeugdactiviteiten kan je 
een mutualiteits- of fiscaal attest verkrijgen via je 
Gezinsaccount. Klik in je Gezinsaccount op de knop 
‘Attest’ en download nu al je mutualiteitsattest. De 
attesten worden automatisch opgemaakt per activiteit en 
worden beschikbaar gesteld nadat de activiteit volledig is 
afgelopen.

Op je fiscaal attest voor kinderopvang van het 
inkomstenjaar 2018, die plaatsvonden na 28/08/2018, is 
het nog even wachten! De fiscale attesten van 28/05/2018 
tot en met 31/12/2018 zijn beschikbaar in het 2de kwartaal 
na het fiscaal jaar (vóór 01/05/2019 voor de activiteiten 
van 2018). Deze kan je, evenals je mutualiteitsattesten, 
downloaden via je Gezinsaccount.

Voor alle jeugdactiviteiten die plaatsvonden tussen 
01/01/2018 en 27/05/2018 én voor de sport- en 
themakampen van zomer 2018 werden de fiscale attesten 
in oktober 2018 al via e-mail verstuurd!

DIGITALE  
NIEUWSBRIEF
Naast het ruime aanbod van 
activiteiten in deze brochure, gebeurt 
er nog veel voor jongeren in Brecht! 
Wil jij op de hoogte blijven van al 
het jeugdnieuws? Schrijf je dan in 
voor onze maandelijkse digitale 
nieuwsbrief via https://www.brecht.
be/digitalenieuwsbrief
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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  

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  
de dienst welzijn:  
kris.vandijck@brecht.be
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VOORLEZEN MET  
KNUTSELACTIVITEIT
In de bibliotheek van Brecht en Sint-Job-in-‘t-Goor kan je 
komen luisteren naar grappige en spannende verhalen. 
Elke keer kan je meedoen aan een leuke knutselactiviteit. 
Ouders, grootouders,… zijn welkom om mee te luisteren 
of een kijkje te nemen in alles wat de bib te bieden heeft. 
.

Woensdag 9 en 23 januari 2019  
Woensdag 6 en 20 februari 2019  
Woensdag 6 en 20 maart 2019 
Woensdag 3 en 17 april 2019

14.00 tot 15.00 uur

Bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 9

Bibliotheek Sint-Job-in-‘t-Goor, Kerklei 2

Gratis

Geboortejaar vanaf 2009 tot en met 2014

Geen inschrijving nodig

Voorlezen 
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VOORLEZEN

LEESGROEP VOOR GROEP 1  
VAN DE KJV
Tijdens deze workshops worden de boeken van groep 1 van 
de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen voorgelezen. De kinde-
ren verwerken, samen met een begeleider, de boeken op een 
speelse manier. Schrijf je zeker in voor deze zaterdagen vol 
creatieve activiteiten!

Zaterdag 12 januari 2019  
Zaterdag 26 januari 2019 
Zaterdag 23 februari 2019 
Zaterdag 23 maart 2019

10.00 tot 11.30 uur

Bibliotheek Sint-Job-in-‘t-Goor, Kerklei 2

Gratis

Geboortejaar vanaf 2012 tot en met 2013 

Inschrijven via info@bibliotheekbrecht.be 
03 330 12 80 - aan de balie van de bib
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THEATERVOORSTELLING
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LEESGROEP VOOR GROEP 1  
VAN DE KJV
Tijdens deze workshops worden de boeken van groep 1 van 
de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen voorgelezen. De kinde-
ren verwerken, samen met een begeleider, de boeken op een 
speelse manier. Schrijf je zeker in voor deze zaterdagen vol 
creatieve activiteiten!

Zondag 10 februari 2019

16.00 uur

GC Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9, Brecht

€ 5

Geboortejaar vanaf 2009 tot en 
met 2014

LAP: CHOCO OF KAAS
Een speelse en interactieve dansvoorstelling waarin ‘kiezen- 
willen-mogen-moeten-krijgen-hebben’ onderzocht wordt en vorm 
krijgt in beweging en beeld.

Kies ik een orka of een goudvis in mijn opblaasbaar zwembad?
Mag ik de gaten van de kaas opeten?
Moet ik eerst mijn frietjes opeten voor ik een hamburger mag?
Krijg ik handschoenen in de zomer of een badpak in de winter?
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SPEELMAN: PLUCHE
Speelman jaagt de fantasie de hoogte in en sleurt zijn publiek mee 
in een humoristisch, magisch, wonderbaarlijk, wetenschappelijk 
experiment, uitgevoerd op de hoogstpersoonlijke knuffels van de 
kinderen. Die knuffels brengen ze mee naar de voorstelling en lenen 
ze voor één keer uit aan de wetenschap. Na de voorstelling krijgen de 
peuters en kleuters hun knuffel uiteraard ongehavend terug, al zullen 
ze hem nét ietwat anders bekijken. Pluche is een voorstelling over 
geborgenheid, troost, vreugde, gezelschap, bescherming… maar vooral 
over fantasie, veel fantasie. Vergeet dus zeker niet je favoriete knuffel 
mee te brengen!

Zondag 24 februari 2019

14.00 uur

GC Jan vander Noot,  
Mudaeusstraat 9, Brecht

€ 5

Geboortejaar vanaf 2012  
tot en met 2016

THEATERVOORSTELLING
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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 1u30 ski-of snowboardles. Daarna kan je 
nog 30 minuten vrij skiën of snowboarden.

Maandag 4 maart 2019

10.00 tot 16.00 uur

Skidôme Rucphen, NL

Opstapplaats bus: sporthal de Ring,  
Ambachtslaan 7, Brecht

€ 18 
(inwoners sportregio Antwerpse Kempen)

€ 35  
(niet-inwoners sportregio Antwerpse Kempen)

Geboortejaar vanaf 2001 tot en met 2009

Beschikbare plaatsen: 25

In samenwerking met Sportregio  
Antwerpse Kempen ILV

UITSTAP
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CARNAVAL 
SPECIAL!

Carnaval is al vanaf het begin der 
tijden een groots magisch feest. Een 

feest ter ere van de lente, waarbij 
het de traditie is om verkleed te gaan. 

Tijd dus om onze gekke hoeden op te 
zetten, maar wacht eens! Die moeten 

we eerst nog maken! Ga jij met ons mee 
aan de slag?

Dinsdag 5 maart 2019

09.00 tot 12.00 uur

GC Jan vander Noot,  
Mudaeusstraat 9, Brecht

€ 9

Geboortejaar vanaf 2011  
tot en met 2014

Beschikbare plaatsen: 12

Voor- en naopvang  
via Stekelbees Brecht

WORKSHOP
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UITSTAP

Woensdag 6 maart 2019

13.00 tot 16.00 uur

Total Experience,  
Kattenhoflaan 87,  
Sint-Job-in-’t-Goor

€ 14

Geboortejaar vanaf 2006  
tot en met 2013

Beschikbare plaatsen: 20

GLOWGOLF & FUNBOWL
Klaar voor de glow in the dark minigolfbanen in een decor dat uitgelicht 
wordt met blacklights? Op je pad kom je een levensgrote olifant, giraf, 
slang en andere jungledieren tegen. Krijg jij ook al jungle fever? Om de 
namiddag af te sluiten spelen we nog een spelletje funbowl. Kom jij mee 
een balletje slaan/gooien?
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ATELIERBEZOEK FROEFROE  
+ POPPEN MAKEN
Wegens groot succes brengen we nog eens een bezoekje aan de 
fantastische werkplaats van Froefroe.
Meester-poppenmaker Patrick Maillard neemt je tijdens dit 
atelierbezoek mee in de wereld van de typische poppen en creaturen 
van FroeFroe. Patrick laat zien hoe je een kop boetseert of een 
poppenlijfje maakt en legt je de verschillende technieken uit.
Na onze blik achter de schermen is het tijd om zelf aan de slag te gaan. 
Tijdens de workshop maak je je eigen speelpop uit mousse. Je leert 
trucs om een pop met karakter te bouwen. Zo beslis jij hoe je pop eruit 
zal zien. Een plezier om met de juiste knowhow aan de slag te gaan!

Zondag 31 maart 2019

10.00 tot 13.00 uur

Vertrek om 9.15 uur aan 
GC Jan vander Noot  
met de bus

Atelier froefroe  
Antwerpen

€ 5 per persoon

Geboortejaar vanaf 2006 
tot en met 2013 mét 
begeleiding van  
(groot)ouders

Beschikbare laatsen: 20

Workshop OUDER/KIND 
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workshop 

  

Zondag 31 maart 2019

10.00 tot 13.00 uur

Vertrek om 9.15 uur aan 
GC Jan vander Noot  
met de bus

Atelier froefroe  
Antwerpen

€ 5 per persoon

Geboortejaar vanaf 2006 
tot en met 2013 mét 
begeleiding van  
(groot)ouders

Beschikbare laatsen: 20

Dinsdag 9 april 2019

09.00 tot 12.00 uur

GC Jan vander Noot,  
Mudaeusstraat 9, Brecht

€ 9

Geboortejaar vanaf 2006  
tot en met 2010

Beschikbare plaatsen: 10 
 
Voor- en naopvang via  
Stekelbees Brecht

DE KLEUREN  
VAN GEUREN
In deze workshop leer jij je neus extra goed gebruiken!  
We spelen een geurenspel waarbij we testen of jij een 
sterk reukvermogen hebt. Daarna mag je een stoffen zakje 
naaien en vullen met een heerlijke geur. Leuk om in de 
auto te hangen, iemand mee te verrassen of om tussen je 
sportkleren te leggen!



DE KAMELENBOERDERIJ 
Vandaag gaan we op kamelensafari! We komen meer te weten over 

het leven van de kameel. We mogen jonge kamelen trainen, kalfjes de 
fles geven en de echte durvers mogen zelfs op een kameel gaan zitten. 

Ook leren we over het ontstaan van de kamelenmelkerij. En uiteraard 
kunnen we proeven van de kamelenmelk en maken er heerlijk ijs van. 

We maken onze eigen lunch, spelen het spel ‘kameelschieten’ en doen 
een bosspel. Zie jij dat zitten?

Woensdag 10 april 2019

Sint-Job (Lochtenbergplein):  
vertrek 08.05 uur en aankomst 17.05 uur

Brecht (parking GBS De Sleutelbloem, 
Schoolstraat): vertrek 08.15 uur  
en aankomst 16.55 uur

Sint-Lenaarts (parking voetbal, Houtstraat): 
vertrek 08.30 uur en aankomst 16.40 uur

€ 16

Geboortejaar vanaf 2006  
tot en met 2013

Beschikbare plaatsen: 30

Tip: doe kleren aan die vuil  
mogen worden! Laarsjes of stevige  
dichte schoenen zijn aangeraden!

Voor- en naopvang via  
Stekelbees Brecht en Sint-Lenaarts

UITSTAP
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Woensdag 10 april 2019

Sint-Job (Lochtenbergplein):  
vertrek 08.05 uur en aankomst 17.05 uur

Brecht (parking GBS De Sleutelbloem, 
Schoolstraat): vertrek 08.15 uur  
en aankomst 16.55 uur

Sint-Lenaarts (parking voetbal, Houtstraat): 
vertrek 08.30 uur en aankomst 16.40 uur

€ 16

Geboortejaar vanaf 2006  
tot en met 2013

Beschikbare plaatsen: 30

Tip: doe kleren aan die vuil  
mogen worden! Laarsjes of stevige  
dichte schoenen zijn aangeraden!

Voor- en naopvang via  
Stekelbees Brecht en Sint-Lenaarts

Donderdag 11 april 2019

09.00 tot 11.00 uur

GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9, 
Brecht

€ 9

Geboortejaar vanaf 2011 tot en met 2015

Beschikbare plaatsen: 15

Tip: breng je eigen handdoekje of matje 
mee!

Voor- en naopvang via Stekelbees Brecht

WORKSHOPKLEUTERYOGA 
Yoga zorgt voor rust en ontspanning. Je ervaart hoe je lichaam voelt en 
je wordt bewust van emoties die van invloed zijn op je lichaam. Samen 
gaan we spelenderwijs de spanningen in ons lichaam loslaten, onze 
aandacht focussen en spelen we met thema’s die nauw aansluiten bij onze 
belevingswereld.
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Donderdag 11 april 2019

Sint-Job (Lochtenbergplein): vertrek 
07.50 uur en aankomst 16.30 uur

Brecht (parking GBS De Sleutelbloem, 
Schoolstraat): vertrek 08.05 uur en 
 aankomst 16.15 uur

Sint-Lenaarts (parking voetbal, 
Houtstraat): vertrek 08.15 uur en 
aankomst 16.05 uur

€ 18

Geboortejaar vanaf 2006 tot en met 2011

Beschikbare plaatsen: 25

Voor- en naopvang via Stekelbees Brecht 
en Sint-Lenaarts

UITSTAP WINTERFUN @ RUCPHEN
Zin in een dagje winterpret? We trekken vandaag naar onze 
Noorderburen voor een initiatie skiën of snowboarden. Heb je 
al eerder op de latten gestaan? Geen probleem! Zo kan je je 
skills tonen! Geen ervaring? Dan kan je vandaag proeven van 
je eerste ski- of snowboardervaring.
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Donderdag 11 april 2019

Sint-Job (Lochtenbergplein): vertrek 
07.50 uur en aankomst 16.30 uur

Brecht (parking GBS De Sleutelbloem, 
Schoolstraat): vertrek 08.05 uur en 
 aankomst 16.15 uur

Sint-Lenaarts (parking voetbal, 
Houtstraat): vertrek 08.15 uur en 
aankomst 16.05 uur

€ 18

Geboortejaar vanaf 2006 tot en met 2011

Beschikbare plaatsen: 25

Voor- en naopvang via Stekelbees Brecht 
en Sint-Lenaarts

MAMMA MIA, PASTALICIA!
Loopt het water je ook al in de mond als je denkt aan al het lekkers uit 
de Italiaanse keuken? In deze workshop maak je als een echte chef je 
eigen verse pasta en draai je je eigen balletjes. Samen kneden en rollen 
we ons een weg naar Italië.

Maandag 15 april 2019

13.30 tot 15.30 uur

GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9, 
Brecht

€ 9

Geboortejaar vanaf 2006  
tot en met 2013

Beschikbare plaatsen: 20

Voor- en naopvang via Stekelbees 
Brecht

WORKSHOP
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Dinsdag 16 april 2019

09.00 tot 12.00 uur

GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9, Brecht

€ 9

Geboortejaar vanaf 2006 tot en met 2013

Beschikbare plaatsen: 20

Voor- en naopvang via Stekelbees Brecht

WORKSHOP

EXPERIMENTEREN,  
EXPERIMENTEREN.  
WIE Z’N BEST DOET ZAL HET LEREN!

We experimenteren met vloeistoffen. Hoezo vloeistoffen?! 
Awel, dat kom je vandaag te weten. We voeren proefjes 
uit, maken onze eigen lavalamp en leren zelfs schrijven met 
onzichtbare inkt!
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Woensdag 17 april 2019

Sint-Job (Lochtenbergplein): vertrek 11.45 uur  
en aankomst 16.15 uur

Brecht (parking GBS De Sleutelbloem, School-
straat): vertrek 12.00 uur en aankomst 16.00 uur

Sint-Lenaarts (parking voetbal, Houtstraat):  
vertrek 12.10 uur en aankomst 15.50 uur

€ 5

Geboortejaar vanaf 2011 tot en met 2015

Beschikbare plaatsen: 25

Voor- en naopvang via Stekelbees Brecht en 
Sint-Lenaarts

UITSTAPDE KABOUTERBERG
Hou je van klimmen, ravotten en gekke duimgrote 
wezentjes die op een gezellige plek in het bos wonen? 
Ga samen met ons op zoek naar het kabouterhuisje 
en luister naar de boeiende verhalen en liedjes van de 
vertelster. Onderweg kom je ook nog een doolhof, een 
tunnel en nog zoveel meer tegen!
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Woensdag 17 april 2019

13.00 tot 16.00 uur

Sporthal de Zeurt, Eksterdreef 6, Schoten

€ 3 

Geboortejaar vanaf 1998 tot en met 2013

In samenwerking met Sportregio  
Antwerpse Kempen

G-SPORTINSTUIF
Op de G-sportinstuif krijg je de mogelijkheid om te proeven van 
verschillende G-sporten en kennis te maken met de clubs.

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 

SPORT
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Woensdag 24 april 2019

14.00 tot 17.00 uur

Gemeentepark, Brecht

Gratis

Geboortejaar kleiner dan 2016

vrije in- en uitloop (ouders houden dus zeker een oog-
je in het zeil), iedereen is welkom!

Inschrijven is niet nodig

KOM MEE BUITEN SPELEN 
EN SPORTEN!
Op woensdag 24 april 2019 is het weer zover! Dan is het 
Buitenspeeldag. Dit jaar zal de buitenspeeldag enkel doorgaan 
in het Gemeentepark in Brecht. Volgende jaren zal de 
Buitenspeeldag dan doorgaan in Sint-Job of Sint-Lenaarts. 
Op deze manier krijgt iedere deelgemeente zijn eigen 
Buitenspeeldag. 

Naast Nickelodeon en Ketnet zal ook VTMKZOOM die dag 
het buitenspelen promoten. Op die dag gaan alle drie de 
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. 

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

SPEL
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Woensdag 1 mei tot en met  
maandag 30 september 2019

Brecht

€ 4 

Geboortejaar vanaf 2014 

Zonder inschrijven, wel vooraf een  
deelnameboekje aankopen bij de  
dienst Vrije Tijd

fietszoektocht FIETSZOEKTOCHT
Banden bijgepompt? Fietshelm op? Pen en boekje in  
je rugzak?
Klaar voor een spannende tocht vol knotsgekke opdrach-
ten met je familie en vrienden! 
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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 nuttige tips van ervaren monitoren en actieve 
begeleiding van de ouders!

We werken steeds in duo bij deze workshops.

Zondag 16 juni 2019

09.00 tot 12.00 uur

Parking K Brecht SK,  
Ambachtslaan 9, Brecht

€ 10

Geboortejaar vanaf 2011  
tot en met 2015

Beschikbare plaatsen: 20

WORKSHOP  
(GROOT)OUDER & KIND
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SPORT- EN THEMAKAMPEN
De kampen voor 2019 staan klaar, wil je graag deelnemen? Kijk snel in ons 
overzicht en kies je favoriete week. Inschrijven kan vanaf maandag 21 januari om 
18.30 uur, online of aan de balie van de dienst vrije tijd.

Let op! De voor- en naopvang van de kampen worden ter plaatse georganiseerd. 
Voor het tienerkamp is er geen opvang. 
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SPORT- EN THEMAKAMPEN
De kampen voor 2019 staan klaar, wil je graag deelnemen? Kijk snel in ons 
overzicht en kies je favoriete week. Inschrijven kan vanaf maandag 21 januari om 
18.30 uur, online of aan de balie van de dienst vrije tijd.

Let op! De voor- en naopvang van de kampen worden ter plaatse georganiseerd. 
Voor het tienerkamp is er geen opvang. 

PRAKTISCHE INFO KAMPWERKING

Een sport of themakamp is vijf 
dagen lang spelen en genieten. Elke 
speeldag heeft een vaste structuur. 
De vaste activiteit begint om 9 
uur en wordt afgerond om 16 uur. 
Deelnemers kunnen er wel al terecht 
van 8 uur ’s morgens, en ’s avonds 
worden er activiteiten voorzien 
tot 17 uur behalve voor het kamp 
Adventure mix. Er wordt verwacht 
dat de deelnemers elke dag aanwezig 
zijn. Deze speelweek breng je zelf 
een lunchpakket, een drankje en 
een halfelfje mee. Wij zorgen voor 
een lekker vieruurtje voor iedereen. 
Alle Alle kampen worden grondig 
voorbereid door een team van 
enthousiaste vrijwilligers en worden 

opgevolgd door beroepskrachten. 
Dit team neemt jouw kind mee in 
een thema, in een verhaal, dat zijn 
kleur en richting krijgt dankzij de 
interactie tussen de animatoren en 
de deelnemers. Er wordt altijd een 
hoge begeleidingsgraad per speelweek 
voorzien. Op elk initiatief is ook 
een gediplomeerd hoofdanimator 
aanwezig, die ondersteund wordt door 
een beroepskracht.
Heeft jouw kind mogelijks extra 
begeleiding (klein of groot) nodig? Dan 
vragen wij dit bij de inschrijving aan te 
geven. Wij nemen in dat geval vooraf 
contact met jullie op, om te bekijken of 
en hoe we jouw kind tijdens deze week 
met de beste zorgen kunnen omringen.
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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 danspasjes 
bovenhalen. Het leven van een circusartiest lijkt jou 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 8 april tot en met  
vrijdag 12 april 2019

09.00 tot 16.00 uur

Voor- en naopvang ter plaatse 
08.00 tot 17.00 uur

Sporthal de Ring, Ambachtslaan 7, 
Brecht

€ 80 

Geboortejaar vanaf 2007  
tot en met 2012

Beschikbare plaatsen: 30

Kamp
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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!

Maandag 8 april tot en met  
vrijdag 12 april 2019

09.00 tot 16.00 uur

Voor- en naopvang ter plaatse  
08.00 tot 17.00 uur

Sporthal de Ring,  
Ambachtslaan 7, Brecht

€ 80 

Geboortejaar vanaf 2013  
tot en met 2015

Beschikbare plaatsen: 20

Kamp

Maandag 8 april tot en met  
vrijdag 12 april 2019

09.00 tot 16.00 uur

Voor- en naopvang ter plaatse 
08.00 tot 17.00 uur

Sporthal de Ring, Ambachtslaan 7, 
Brecht

€ 80 

Geboortejaar vanaf 2007  
tot en met 2012

Beschikbare plaatsen: 30
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DAPPERE DINO’S
Heel, heel, heeeeel lang geleden leefden er heel, heel, heeeeel 
erg grote dieren: de dinosaurussen. Je had ze in alle soorten en 
maten: dino’s die zo lang waren als een flatgebouw, dino’s zo klein 
als een kip, dino’s met vleugels, dino’s die onder water leefden, ...  
en nog zoveel meer. Deze week staat helemaal in teken van deze 
dappere dieren!

Maandag 15 april tot en met vrijdag 19 april 
2019

09.00 tot 16.00 uur

Voor- en naopvang ter plaatse  
08.00 tot 17.00 uur

GBS De Sleutelbloem, Schoolplein 2, Brecht

€ 60

Geboortejaar vanaf 2013 tot en met 2015

Beschikbare plaatsen: 25 

Kamp
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DE BONTE BENDE
Er zijn clowns en acrobaten, straatartiesten en muzikanten, 

vlooientemmers en vuurspuwers! Dit bonte gezelschap is vooral 
dol op ambiance, op sfeer en plezier. Kom jij mee een week lang 

de show stelen?

Maandag 15 april tot en met vrijdag 19 april 
2019

09.00 tot 16.00 uur

Voor- en naopvang ter plaatse 08.00 tot 17.00 uur

GBS De Sleutelbloem, Schoolplein 2, Brecht

€ 60 

Geboortejaar vanaf 2007 tot en met 2012

Beschikbare plaatsen: 30

Kamp
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Maandag 1 juli tot en met vrijdag 5 juli 2019

09.00 tot 16.00 uur

Voor- en naopvang ter plaatse  
08.00 tot 17.00 uur

Sporthal de Ring, Ambachtslaan 7, Brecht

€ 80 

Geboortejaar vanaf 2007 tot en met 2012

Beschikbare plaatsen: 30

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 jou echt wel geweldig te 
zijn. Je droomt er dan ook van om zelf eens in de spotlights te staan van 
zo’n echte circustent.

kamp
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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!

Maandag 1 juli tot en met  
vrijdag 5 juli 2019

09.00 tot 16.00 uur

Voor- en naopvang ter plaatse  
08.00 tot 17.00 uur

Sporthal de Ring, Ambachtslaan 7, Brecht

€ 80 

Geboortejaar vanaf 2013 tot en met 2015

Beschikbare plaatsen: 20

Kamp

Maandag 1 juli tot en met vrijdag 5 juli 2019

09.00 tot 16.00 uur

Voor- en naopvang ter plaatse  
08.00 tot 17.00 uur

Sporthal de Ring, Ambachtslaan 7, Brecht

€ 80 

Geboortejaar vanaf 2007 tot en met 2012

Beschikbare plaatsen: 30
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VIVE LES VACANCES  
(FRANS TAALKAMP)

Talen leren doe je van jongs af aan. Daarom presenteren we een 
super tof sport- en spelkamp voor kinderen 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.

Maandag 8 juli tot en met 
vrijdag 12 juli 2019

09.00 tot 16.00 uur

Voor- en naopvang ter 
plaatse 08.00 tot 17.00 uur

GBS De Schakel, Kerkstraat 1,  
Sint-Lenaarts

€ 80

Geboortejaar vanaf 2007 
tot en met 2012

Beschikbare plaatsen: 35

Kamp
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Maandag 8 juli tot en met vrijdag 12 juli 2019

09.00 tot 16.00 uur

Voor- en naopvang ter plaatse  
08.00 tot 17.00 uur

GBS De Schakel, Kerkstraat 1, Sint-Lenaarts

€ 60 

Geboortejaar vanaf 2013 tot en met 2015

Beschikbare plaatsen: 20

RUIMTEVAART NAAR  
HET MAANZAADBOLLETJE 
Zin in een buitenaards leuke vakantie? Vertrek op 
ruimtemissie en ontdek de geheimen van het 
heelal. Volg een astronautenopleiding, ga mee 
op geheime missie in ons 
zonnestelsel, knutsel je 
eigen spacerobot ... en 
wie weet ontdek je zelfs 
buitenaards leven!

kamp

Maandag 8 juli tot en met 
vrijdag 12 juli 2019

09.00 tot 16.00 uur

Voor- en naopvang ter 
plaatse 08.00 tot 17.00 uur

GBS De Schakel, Kerkstraat 1,  
Sint-Lenaarts

€ 80

Geboortejaar vanaf 2007 
tot en met 2012

Beschikbare plaatsen: 35
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ICT-STEM KAMP
Is STEM jouw passie of wil je kennis maken met STEM? Laat 
je onderdompelen in de wereld van ICT binnen STEM en maak 
kennis met de wondere wereld van gaming en robotica. Bouw en 
programmeer verschillende soorten robots en ga de uitdagingen van 
de lesgever aan.
Verder ontwikkel je ook jouw eigen computergames. Gamen maar!
STEM is een letterwoord dat staat voor “Science, Technology, 
Engineering, Mathematics”, ofwel wetenschap, technologie, 
engineering, wiskunde. Maar STEM is méér dan de som van zijn 
letters: het is een verhaal van interdisciplinariteit en  
21ste -eeuwse vaardigheden, toekomstgericht en met aandacht voor 
maatschappelijk relevante problemen. STEM-geletterdheid is met 
andere woorden niet het exclusieve domein van programmeurs en 
ingenieurs, maar integendeel een basisvaardigheid voor iedereen.

Maandag 15 juli tot en met  
vrijdag 19 juli 2019

09.00 tot 16.00 uur

Voor- en naopvang ter plaatse 
08.00 tot 17.00 uur

GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9, 
Brecht

€ 100

Geboortejaar vanaf 2006 tot en met 2011

Beschikbare plaatsen: 14

Kamp
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Maandag 29 juli tot en met  
vrijdag 2 augustus 2019

09.00 tot 16.00 uur

Voor- en naopvang ter plaatse  
08.00 tot 17.00 uur

GBS De Sleutelbloem,  
Schoolplein 2, Brecht

€ 60 

Geboortejaar vanaf 2013  
tot en met 2015

Beschikbare plaatsen: 25

EXPERIMENTASTISCH! 
Ontdek de wereld zoals je hem nog nooit gezien had. Speel mee met actie en 
reactie, vang wolken in een fles of draai water ondersteboven. Deze week komen 
we de meest gekke dingen tegen en voeren we zelf allerlei proefjes uit.

Kamp

Maandag 15 juli tot en met  
vrijdag 19 juli 2019

09.00 tot 16.00 uur

Voor- en naopvang ter plaatse 
08.00 tot 17.00 uur

GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9, 
Brecht

€ 100

Geboortejaar vanaf 2006 tot en met 2011

Beschikbare plaatsen: 14
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DE TECHNEUTEN
Vraag jij je ook af hoe alles in elkaar zit? Is het jouw 
droom om een robot te maken die jouw boterhammen 
’s morgens smeert? Geen dekseltje dat deze week niet 
wordt losgeschroefd, geen vijs blijft onaangeroerd. We 
experimenteren erop los en maken de gekste creaties.

Maandag 29 juli tot en met  
vrijdag 2 augustus 2019

09.00 tot 16.00 uur

Voor- en naopvang ter plaatse 
08.00 tot 17.00 uur

GBS De Sleutelbloem,  
Schoolplein 2, Brecht

€ 60 

Geboortejaar vanaf 2007  
tot en met 2012

Beschikbare plaatsen: 30

Kamp
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DE FLUOFABRIEK
In de fluofabriek zijn ze dol op – je raadt het al - fluo. 
Fluoblauwe kasten, fluogele stoelen, fluogroene plantjes. 
Zwart is hier ten strengste verboden, wat wit is krijgt al snel 
een kleurtje. Hou jij ook zo van felle kleuren? Welkom in 
onze fluofabriek!

Maandag 5 augustus tot en met  
9 augustus 2019

09.00 tot 16.00 uur

Voor- en naopvang ter plaatse  
08.00 tot 17.00 uur

GBS De Sleutelbloem, Schoolplein 2, Brecht

€ 60 

Geboortejaar vanaf 2013 tot en met 2015

Beschikbare plaatsen: 25

Kamp

Maandag 29 juli tot en met  
vrijdag 2 augustus 2019

09.00 tot 16.00 uur

Voor- en naopvang ter plaatse 
08.00 tot 17.00 uur

GBS De Sleutelbloem,  
Schoolplein 2, Brecht

€ 60 

Geboortejaar vanaf 2007  
tot en met 2012

Beschikbare plaatsen: 30
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Maandag 5 augustus tot en met  
vrijdag 9 augustus 2019

09.00 tot 16.00 uur

Voor- en naopvang ter plaatse  
08.00 tot 17.00 uur

GBS De Sleutelbloem,  
Schoolplein 2, Brecht

€ 60 

Geboortejaar vanaf 2007  
tot en met 2012

Beschikbare plaatsen: 30

Kamp

DE STRIPFABRIEK
In de Stripfabriek maken ze strips. Of maken ze daar stripfiguren? 
Of misschien werken daar wel stripfiguren? Of maken de 
stripfiguren hun eigen strips? Kom het deze week ontdekken in de 
stripfabriek in Brecht.

39

Maandag 12 augustus tot en met 
 16 augustus 2019

09.00 tot 16.00 uur

Voor- en naopvang ter plaatse  
08.00 tot 17.00 uur

GBS De Sleutelbloem, Schoolplein 2, Brecht

€ 60

Geboortejaar vanaf 2013 tot en met 2015

Beschikbare plaatsen: 25

KampOMGEKEERDE WERELD
Als wij zeggen dat het stil moet zijn, doen ze luid. Moet het traag gaan, 
dan lopen ze zo snel als ze kunnen. ’s Nachts wordt er gespeeld, overdag 
ligt iedereen te ronken. Wat is er daar toch aan de hand? Snap jij hoe dat 
allemaal moet, zo in een omgekeerde wereld? Kom het ons tonen!
Let op, 15 augustus ook kamp dag.
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Maandag 12 augustus tot en met  
16 augustus 2019

09.00 tot 16.00 uur

Voor- en naopvang ter plaatse  
08.00 tot 17.00 uur

GBS De Sleutelbloem, Schoolplein 2, 
Brecht

€ 60 

Geboortejaar vanaf 2007  
tot en met 2012

Beschikbare plaatsen: 30

RED DE WERELD
Er gebeuren rare dingen. Zo raar dat we niet meer helemaal zeker weten 
of het nog wel goed komt. Alarm, hulp, au secours! Los jij samen met ons 
de mysteries op, pak jij de gekke problemen aan, verander jij de koers?
Let op, 15 augustus ook kamp dag.

kamp
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ADVENTURE MIX 
Actie-reactie. Tijdens dit kamp staan je reflexen op scherp. Archery 
Tag, Lasertag, Shotgunpaintball (zonder luchtdruk), Nerf Blaster Battle 
gecombineerd met leuke spelopdrachten maken dit een dynamische week! 
Let op, 15 augustus ook kamp dag.

Maandag 12 augustus tot en met 
16 augustus 2019

09.00 tot 16.00 uur

Gekkoo Verblijf Spelen,  
Staf Larochelaan 47,  
Sint-Job-in-‘t-Goor

€ 100 

Geboortejaar vanaf 2003  
tot en met 2006

Beschikbare plaatsen: 20

In samenwerking met 
avontuurlijk-natuurlijk

Kamp
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TECHNO-STEM KAMP
Is STEM jouw passie of wil je kennis maken met STEM? 
Laat je onderdompelen in de wereld van onderzoek 
en technologie binnen STEM en maak kennis met de 
wondere wereld van techniek. Een windmolen bouwen, 
elektriciteitproefjes of een waterraket bouwen. Deze week 
zit vol met wetenschappelijk experiment. 
STEM is een letterwoord dat staat voor “Science, Technology, 
Engineering, Mathematics”, ofwel wetenschap, technologie, 
engineering, wiskunde. Maar STEM is méér dan de som 
van zijn letters: het is een verhaal van interdisciplinariteit 
en 21ste-eeuwse vaardigheden, toekomstgericht en met 
aandacht voor maatschappelijk relevante problemen. STEM-
geletterdheid is met andere woorden niet het exclusieve 
domein van programmeurs en ingenieurs, maar integendeel 
een basisvaardigheid voor iedereen.

Maandag 19 augustus tot en met 23 augustus 2019

09.00 tot 16.00 uur

Voor- en naopvang ter plaatse 08.00 tot 17.00 uur

GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9, Brecht

€ 100 

Geboortejaar vanaf 2006 tot en met 2011

Beschikbare plaatsen: 14

kamp
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Maandag 26 augustus tot en met 
vrijdag 30 augustus 2019

09.00 tot 16.00 uur

Voor- en naopvang ter plaatse 
08.00 tot 17.00 uur

Gekkoo Verblijf Spelen,  
Staf Larochelaan 47,  
Sint-Job-in-‘t-Goor

€ 60

Geboortejaar vanaf 2007  
tot en met 2012

Beschikbare plaatsen: 35

MISSIE EN AVONTUUR
Tijdens de laatste week van de zomervakantie gaan we op geheime missie in 
het Gekkoo domein in Sint-Job. Je brengt verschillende opdrachten tot een 
goed einde in groep, maar ook individuele... tik tak... de klok tikt...

Hoo ja, James Bond is er niets tegen. Ga jij de uitdaging aan? Om 
een goede geheim agent te worden krijg je nog heel wat andere 
opdrachten voorgeschoteld. Daag elkaar uit tijdens een spelletje 
Levende Statego. Doe jij de juiste zet? We bouwen kampen en 
gaan op avonturentocht. Survivalmodus is on! Op de junglepiste 
kijken we of je wel evenwichtig en stressbestendig genoeg 
bent om een subtiele missie uit te voeren. Ben je een 
teamplayer? We testen het tijdens Team Trophy. Mogen 
we op jouw skills als geheim agent rekenen?

Kamp

TECHNO-STEM KAMP
Is STEM jouw passie of wil je kennis maken met STEM? 
Laat je onderdompelen in de wereld van onderzoek 
en technologie binnen STEM en maak kennis met de 
wondere wereld van techniek. Een windmolen bouwen, 
elektriciteitproefjes of een waterraket bouwen. Deze week 
zit vol met wetenschappelijk experiment. 
STEM is een letterwoord dat staat voor “Science, Technology, 
Engineering, Mathematics”, ofwel wetenschap, technologie, 
engineering, wiskunde. Maar STEM is méér dan de som 
van zijn letters: het is een verhaal van interdisciplinariteit 
en 21ste-eeuwse vaardigheden, toekomstgericht en met 
aandacht voor maatschappelijk relevante problemen. STEM-
geletterdheid is met andere woorden niet het exclusieve 
domein van programmeurs en ingenieurs, maar integendeel 
een basisvaardigheid voor iedereen.

Maandag 19 augustus tot en met 23 augustus 2019

09.00 tot 16.00 uur

Voor- en naopvang ter plaatse 08.00 tot 17.00 uur

GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9, Brecht

€ 100 

Geboortejaar vanaf 2006 tot en met 2011

Beschikbare plaatsen: 14
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Wat?

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, how to be a ninja, finding 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 
snoezelruimte. Voor onze tieners worden aangepaste activi-
teiten voorzien die net dat beetje cooler en uitdagender zijn.
 
Wanneer?

Onze deur staat elke weekdag vanaf 8 tot en met 19 april wijd 
open.

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 voor-
opvang. Onze naopvang eindigt om 18.00 uur.

SPEELPLEIN SPEELKRIEBELS

Voor wie?

Alle kinderen – geboren vanaf 2006 tot en met 2013 – zijn 
van harte welkom op ons speelplein!

Inclusie op ons speelplein?

Kinderen en jongeren die naar Speelkriebels komen 
zijn divers. Sommigen onder hen hebben specifieke 
zorgbehoeften. Doel van het inclusieproject is om ons 
speelplein voor elk kind toegankelijk te maken door 
activiteiten op hun maat aan te bieden.

Als je kind extra aandacht nodig heeft, contacteer dan even 
de jeugddienst en we bekijken samen wat we voor jullie 
kunnen doen.
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Waar?

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 25 maart om 10.00 uur.
Om de inschrijvingen en administratie zo vlot mogelijk te laten 
verlopen, vragen we om bij voorkeur online via de website of 
aan het onthaal van de dienst vrij tijd 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/speelkriebels of
 www.facebook.com/speelkriebels!

Voor wie?

Alle kinderen – geboren vanaf 2006 tot en met 2013 – zijn 
van harte welkom op ons speelplein!

Inclusie op ons speelplein?

Kinderen en jongeren die naar Speelkriebels komen 
zijn divers. Sommigen onder hen hebben specifieke 
zorgbehoeften. Doel van het inclusieproject is om ons 
speelplein voor elk kind toegankelijk te maken door 
activiteiten op hun maat aan te bieden.

Als je kind extra aandacht nodig heeft, contacteer dan even 
de jeugddienst en we bekijken samen wat we voor jullie 
kunnen doen.



tot binnenkort


