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PRAKTISCHE INFO
In deze brochure vind je alle kinder- en jeugdactiviteiten terug die worden 
georganiseerd door de gemeente Brecht. Het kampaanbod voor de paas- en 
zomervakantie dat in deze brochure staat, is een mengeling van kampen 
georganiseerd door externe partners en kampen georganiseerd door de 
gemeente (in samenwerking met partners).

Verschillende activiteiten zijn ook toegankelijk voor kinderen en jongeren 
met een mentale en/of fysieke beperking. We kunnen de nodige extra 
begeleiding voorzien. Contacteer ons gerust voor meer details. 
Neem zeker bij dagactiviteiten een lunchpakket, koek/fruit en een drankje 
mee!

INSCHRIJVEN
Inschrijven voor de activiteiten die 
de gemeente organiseert, kan vanaf 
maandag 20/01 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 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.

Voor de activiteiten georganiseerd 
door externe partners staat telkens 
duidelijk aangegeven waar er 
ingeschreven kan worden

ATTESTEN
Vanaf 28 mei 2018 werken we met een nieuw 
ticketsysteem. Voor alle jeugdactiviteiten kan je 
een mutualiteits- en fiscaal attest verkrijgen via ons 
ticketprogramma Ticketgang. Meld je aan met je 
Gezinsaccount en klik op de knop ‘Attesten’. 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

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!
Leuke evenementen, creatieve workshops, 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!

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

Voor vragen kan je contact opnemen met de dienst vrije tijd. Opgelet, we kunnen geen reservaties of inschrijvingen via mail verwerken
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VOORLEZEN OP 
WOENSDAG
Om de twee weken worden er in de bibliotheken 
van Brecht en Sint-Job-in-‘t-Goor leuke, grappige en 
spannende verhalen voorgelezen! Kom jij mee luisteren?

Een leuk extraatje: na elke voorleessessie zorgen we voor 
een toff e knutselactiviteit. Creatief plezier verzekerd!.

Voorstelling/lezing 

Woensdag 8 en 22 januari 2020
Woensdag 5 en 19 februari 2020
Woensdag 4 en 18 maart 2020
Woensdag 1 en 15 april 2020

14.00 tot 15.00 uur

Bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 9

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

Gratis

Alle leeftijden welkom

Geen inschrijving nodig

TAL EN THEE – DE ROOFKES
Een woest muzikaal sprookje voor al wie (g)een broer heeft.

Dat het overal gevaarlijk is
dat er scherpe dingen rondslingeren
dat weet iedereen, zeker de bange moeders

die houden hun kinders binnen of ingepakt

Maar de broers weten wel beter die weten dat alles wat openligt 
wel weer aan elkaar groeit soms nog beter dan ervoor

en dat je van elk korstje een beetje groeit
en misschien zijn al die beetjes bij elkaar wel genoeg

* roof (de; v(m); meervoud: roven) korst van een wond

De Roofkes is een zinderend broeierig verhaal over twee broertjes, 
een grote schervenhoop en bange moeders.
De weerbarstige broers zijn hongerig naar grote verhalen, maar wat 
betekent het om op te groeien in een wereld die beheerst wordt 
door de stemmen van bange moeders? En hoe gevaarlijk is de 
wereld eigenlijk? De Roofkes is een ode aan het veerkrachtige, vrije 
en spelende kind dat recht heeft op een eigen universum: woest en 
groots.

Theatervoorstelling

Woensdag 29 januari 2020

15.00 uur

OC ’t Centrum, Dorpsstraat 73, 
Sint-Lenaarts

€ 10

Geboortejaar vanaf 1900 tot en met 2013
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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. 

Theatervoorstelling

Zondag 22 maart 2020

15.00 uur

GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9, Brecht

€ 10

Geboortejaar vanaf 1900 tot en met 2017

NAT GRAS – HEEL-HUIDS

Voor jonge kinderen behoren huid en haar tot de dagelijkse ontdekkingen 
rond ik en jij. Mijn arm is bruin en die van jou? Ik heb blonde staartjes en jij?
Eenmaal ouder wordt het haar een deel van onze identiteit en leeft er ook al 
heel wat onder ons vel. In deze voorstelling vloeien beide werelden moeite-
loos in elkaar over zodat zowel jong als oud geboeid blijft.

Een sterrenhemel van 
sproetjes, een rilling met 
kippenvel, de tekening van 
een litteken of de plooi 
van een lachrimpel. Een 
krullenbos, een grijze 
kop, kaal of 2 vlechten. 
‘heel-huids’ gaat over je 
binnen- en buitenkant en 
hoe deze in relatie staan 
tot elkaar.

Laat je heel-huids 
meevoeren in een wereld 
van verrassende dans en 
sterke beelden!

Uitstap

Maandag 24 februari 2020

10.00 tot 16.00 uur

Skidôme Rucphen, NL

Opstapplaats bus: sporthal De Ring, Ambacht-
slaan 7, Brecht

€ 29 (inwoners sportregio Antwerpse Kempen)

€ 35 (niet-inwoners sportregio Antwerpse Kem-
pen)æ

Geboortejaar vanaf 2002 tot en met 2010

Aantal beschikbare plaatsen: 25I

In samenwerking met Sportregio Antwerpse 
Kempen ILV

Voelen voelen                      
vel voelen                            

Woelen woelen                   
haar woelen

Grote bos, 
helemaal los

Lange benen…
zijn nu verdwenen.
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ERFGOEDDAG 2020
De nacht: het donker spreekt tot onze verbeelding. In de donkerste 
uren is alles mogelijk, komt wat verborgen was tevoorschijn en is de 
grens tussen droom en werkelijkheid soms bijzonder dun … 

Geen wonder dat het thema van Erfgoeddag 2020 dit jaar de nacht is! 
Op tal van plaatsen wordt cultureel erfgoed in de kijker gezet en ook 
Brecht doet mee: op zaterdag 25 april duiken we in onze plaatselijke 
legendes en verhalen. ’s Nachts duiken in Brecht en omstreken immers 
allerlei wezens op, die het al dan niet goed met ons voorhebben. 

Het volledige programma wordt binnenkort bekend gemaakt. Houd 
hiervoor de nieuwsbrieven en sociale mediakanalen in de gaten!

Evenement

Zaterdag 25 april 2020

Uur, locatie, doelgroep en informatie over 
inschrijvingen worden nog aangekondigd

Gratis

Erfgoeddag / Faro

BUITENSPEELDAG
Kom met z’n ALLEN BUITEN.

Op woensdag 22 april 2020 is het weer zover! Dit jaar zal de buitenspeeldag terug doorgaan op 3 locaties in de deelgemeente 
Brecht, Sint-Job-In’t-Goor en Sint-Lenaarts. Op jouw favoriete televisiezenders valt er alleszins helemaal niets te beleven. Die gaan 
een hele namiddag op zwart. Je hebt dan ook geen enkel excuus om binnen te blijven! 

De exacte locaties worden later nog bekend gemaakt via   
https://www.facebook.com/jeugddienst.brecht en de 
website van de gemeente.

SPELEN

woensdag 22 april 2020

13.30 uur tot 17.00 uur

Brecht, Sint-Lenaarts en Sint-Job-In’t-Goor

Gratis

vrije in- en uitloop, iedereen is welkom!

Inschrijven is niet nodig
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PEEPSHOW
Reis jij graag in een supersnelle trein? Tuur je dan naar grazende koeien of kijk je stiekem 
binnen in de achtertuintjes? Tijdens ‘Peepshow’ bestuur je zelf een fi lmende locomotief. 
Ga aan de slag met een actiecamera, fi lm je oog in close-up en kruip in de montagecel. 
Bouw nadien je eigen decor en breng het tot leven met je handen of je hoofd. De 
spanning stijgt als de trein passeert. We maken met de ganse groep een kortfi lm.

Kunst in Zicht is een vrijhaven voor actieve kunsteducatie. Dat doen ze enerzijds in een 
labowerking met kinderen en jongeren. Anderzijds voorzien we in coaching en vorming 
van hun begeleiders.
Daarbij staan steeds twee doelen voorop: leren door de kunsten en interesse 
ontwikkelen voor de kunsten.

Workshop

Zaterdag 16 mei 2020

14.00 uur

GC Jan vander Noot, 
Mudaeusstraat 9 Brecht

€ 10

Geboortejaar vanaf 2008 
tot en met 2011

©
 w

w
w

.kunstinzicht.be
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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’! 

Wanneer?
6 t.e.m. 17 april.
LET OP: Maandag 13 april is er GEEN Speelplein vanwege 
paasmaandag.

Voor wie?
Geboren vanaf 2007 t.e.m. 2014.

Inclusie op ons speelplein?
Ons Speelplein staat open voor iedereen. Als je kind extra 
aandacht nodig heeft, contacteer dan even de jeugddienst 
en we bekijken samen wat we voor jullie kunnen doen.

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

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

SPEELPLEIN SPEELKRIEBELS

KAMPEN
De kampen voor 2020 staan voor de deur! Wil je graag deelnemen? Kijk dan goed in 
het overzicht waar je je moet inschrijven. 

Het aanbod voor de paasvakantie is een mengeling van kampen georganiseerd door 
externe partners EN kampen georganiseerd door de gemeente (in samenwerking met 
partners). Bij elk kamp staat duidelijk vermeld waar je je kan inschrijven.

Voor de kampen georganiseerd door de gemeente kan je inschrijven vanaf maandag 
21 januari 2020 om 18.30 uur, online of aan de balie van de dienst vrije tijd.
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SPEELKAMPIOENEN
Wat is er leuker dan een hele dag spelen? We spelen tikkertje, 
gaan op sokkenroof, vangen ballonnen, springen door hoepels… 
Samen maken we de speeltuin onveilig en bezoeken we de 
kinderboerderij.

SMULLEN EN SMOSSEN
Duik mee de keuken in en tover de lekkerste gerechten op tafel. 
Op dit kamp wisselen we koken en bakken, spelletjes spelen en 
ontspannen af om er een geweldige week van te maken. 

INFO
Van zondag 5 april 2020 tot en 
met zaterdag 11 april 2020

Met overnachtingen

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

€ 230

Geboortejaar vanaf 2008 
tot en met 2012

Inschrijven via www.gekkoo.be

Organisatie van Gekkoo

KAMPEN

INFO
Van zondag 5 april 2020 tot en 
met zaterdag 11 april 2020

Met overnachtingen

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

€ 230

Geboortejaar vanaf 2013 tot en 
met 2015

Inschrijven via www.gekkoo.be

Organisatie van Gekkoo

RAVOTTEN
Een week vol ravotten, spelen en avontuur. Geen schrik van een 
beetje vuil? Trek dan met ons mee de natuur in. Ben je graag 
actief bezig en hou je vooral van plezier maken? Dan is dit het 
perfecte kamp.

I-TECH
activiteiten af met actieve groepsspelen en gezellig samen 
ontspannen. 

INFO
Van zondag 5 april 2020 tot en 
met zaterdag 11 april 2020

Met overnachtingen

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

€ 230

Geboortejaar vanaf 2008 tot en 
met 2012

Inschrijven via www.gekkoo.be

Organisatie van Gekkoo

INFO
Van zondag 5 april 2020 tot en 
met zaterdag 11 april 2020

Met overnachtingen

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

€ 230

Geboortejaar vanaf 2008 tot en 
met 2012

Inschrijven via www.gekkoo.be

Organisatie van Gekkoo

KAMPEN 14

Organisatie van Gekkoo

Organisatie van Gekkoo

Organisatie van Gekkoo
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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 blauwe echte circustent.

HANDBAL
Leer de kneepjes van het handbal-vak van gediplomeerde 
trainers. Op dit kamp wisselen we training, spelletjes spelen en 
ontspanning af.

INFO
Van zondag 5 april 2020 tot en 
met zaterdag 11 april 2020

Met overnachtingen

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

€ 230

Geboortejaar vanaf 2003 
tot en met 2014

Inschrijven via www.gekkoo.be

Organisatie van Gekkoo

INFO
Van maandag 6 april 2020 tot en 
met vrijdag 10 april 2020

9.00 tot 16.00 uur 

Vooropvang vanaf 8.00 uur en 
naopvang tot 17.00 uur

Sporthal De Ring,
Ambachtslaan 7, Brecht

€ 110

Geboortejaar vanaf 2008 tot en 
met 2014

Inschrijven via www.brecht.be/
vrije-tijd

Organisatie van Gemeente 
Brecht in samenwerking met El 
Circo Fiasco

OMNISPORTKAMP
Springen, duiken, lopen, werpen en nog zo veel meer… Tijdens 
de omnisportweken staat sport én spel centraal. Vakantie en 
fun zijn de toverwoorden!

CLOWNS EN ACROBATEN
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!

INFO
Van maandag 6 april 2020 tot en met 
vrijdag 10 april 2020

9.00 tot 16.00 uur 

Vooropvang vanaf 8.00 uur en naopvang tot 17.00 uur 

Sporthal De Ring, Ambachtslaan 7, Brecht

€ 110

Geboortejaar vanaf 2014 tot en met 2016

Inschrijven via www.brecht.be/vrije-tijd

Organisatie van Gemeente Brecht in 
samenwerking met El Circo Fiasco

INFO
Van maandag 6 april 2020 tot en 
met vrijdag 10 april 2020

9.00 tot 16.00 uur (vrijdag tot 15.00 uur)

Vooropvang vanaf 8.00 uur, 
naopvang tot 17.00 uur (geen 
naopvang op vrijdag)

Vrije Basisschool Maria Middelares, 
Hogebaan 2, Sint-Job-in-‘t-Goor

€ 92

Geboortejaar vanaf 2006 tot en 
met 2014

Inschrijven via 
www.omnisportkamp.be/sintjob/

Organisatie van Omnisportkamp 
Brecht

Inschrijven via www.brecht.be/vrije-tijd

Organisatie van Gemeente Brecht in 
samenwerking met El Circo Fiasco

Organisatie van Gekkoo

KAMPEN

KAMPEN
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MUSICAL KAMP
Droom jij er ook van om mee te spelen in een echte musical? 
Waar anders kan je zo luid zingen als je wil, de benen van onder 
je lijf dansen en de sterren van de hemel acteren? De unieke 
combinatie van deze drie podiumkunsten maakt van musical 
een zeer populaire vorm van entertainment!

DE LEUKSTE DAG - 
PONYKAMP
Een leuk dagkamp voor (startende) ponyruiters vanaf 5 jaar. 
Ervaring is niet nodig. Activiteiten zoals: paardrijden, zwemmen, 
indianendag, ijsje gaan eten, pony’s versieren… Kortom een 
week vol dierenplezier, spel en creativiteit.

INFO
Van maandag 6 april 2020 tot en 
met vrijdag 10 april 2020

10.00 tot 17.00 uur

Vooropvang vanaf 9.00 uur en 
naopvang op aanvraag

De Leukste Hoeve, 
Westmallebaan 30, Brecht

€ 250

Geboortejaar vanaf 2008 tot en met 
2015

Inschrijven vanaf 1 januari, via mail 
naar jorunnbobby@hotmail.com

Organisatie van Deleukste Thuis

INFO
Van maandag 6 april 2020 tot en met 
vrijdag 10 april 2020

9.00 tot 16.00 uur 

Vooropvang vanaf 8.00 uur en naopvang 
tot 18.30 uur 

Vrije Kleuterschool De Zevensprong, 
Venusstraat 5, Brecht

€ 135 (4-6 jaar) - € 155 (7-14 jaar)

Geboortejaar vanaf 2006 tot en met 
2016

Inschrijven via www.milakampen.be

Organisatie van Mila

ON STAGE
Til je zangkunsten naar een hoger niveau door de professionele 
zangbegeleiding. Voel wat het is om echt deel uit te maken van 
een live-band. Aan het einde van de week schitter je op het 
podium tijdens een groot slotoptreden.

RELAXI IN DE TIPI
Leer op een leuke, speelse manier steviger in je schoenen 
staan en meer in verbinding te komen met jezelf en anderen. 
Beleef leuke momenten in een rustige omgeving en in de buurt 
van allerlei dieren en pony’s. Elke kleine groep staat onder 
begeleiding van een kindercoach en hippotherapeute. 

INFO
Van dinsdag 7 april 2020 tot en met 
donderdag 10 april 2020

Vooropvang en naopvang op aanvraag

9.00 tot 16.00 uur

PonyWijs,Hoogstraatsebaan 94A, 
Sint-Lenaarts

€ 145

Geboortejaar vanaf 2008 tot en met 
2015

Alle info via ponywijs.be

Inschrijven via info@ponywijs.be

Organisatie van H’anker 
kindercoach en Ponywijs 
hippotherapie

INFO
Van zondag 12 april 2020 tot 
en met zaterdag 18 april 2020

Met overnachtingen

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

€ 240

Geboortejaar vanaf 2002 tot 
en met 2008

Inschrijven via www.gekkoo.be

Organisatie van GekkooOrganisatie van Gekkoo

KAMPEN

KAMPEN
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OMNISPORTKAMP
Springen, duiken, lopen, werpen en nog zo veel meer… Tijdens 
de omnisportweken staat sport én spel centraal. Vakantie en 
fun zijn de toverwoorden!

OMNISPORTKAMP
Springen, duiken, lopen, werpen en nog zo veel meer… Tijdens 
de omnisportweken staat sport én spel centraal. Vakantie en 
fun zijn de toverwoorden!

INFO
Van dinsdag 14 april 2020 tot en met vrijdag 17 
april 2020

9.00 tot 16.00 uur (vrijdag tot 15.00 uur)

Vooropvang vanaf 8.00 uur en naopvang tot 
17.00 uur (geen naopvang op vrijdag)

Sporthal De Ring, Ambachtslaan 7, Brecht

€ 74

Geboortejaar vanaf 2006 tot en met 2014

Inschrijven via www.omnisportkamp.be/brecht

Organisatie van Omnisportkamp Brecht

INFO
Van maandag 6 juli 2020 tot en met vrijdag 10 juli 2020

9.00 tot 16.00 uur (vrijdag tot 15.00 uur)

Vooropvang vanaf 8.00 uur en naopvang tot 17.00 uur 
(geen naopvang op vrijdag)

Vrije Basisschool Maria Middelares, Hogebaan 2, 
Sint-Job-in-‘t-Goor

€ 92

Geboortejaar vanaf 2006 tot en met 2014

Inschrijven via www.omnisportkamp.be/sintjob/

Organisatie van Omnisportkamp Brecht

APPLAUS ALSTUBLIEFT!
Uhum, dames en heren, de show gaat beginnen. Applaus, 
alstublieft! Droom jij er ook van om op een podium te 
staan? Om een voorstelling in een te steken? Of werk je 
liever aan het decor? Alles is mogelijk, want we zoeken nog 
acteurs, regisseurs, techniekers en fi guranten voor onze 
theatervoorstelling.

POPPENKAST
Wat is het belangrijkste bij een poppentheater? De poppen 
natuurlijk! Wist je dat deze poppen gemaakt worden uit hout 
van de poppenboom? En dat er meerdere bestaan? Zo heb 
je handpoppen, stokpoppen en sokpoppen, maar wij gaan 
onze eigen poppen maken. Wie weet willen onze popjes 
wel een fantastisch verhaal vertellen dat we aan iedereen 
moeten voorstellen. 

INFO
Van maandag 6 juli 2020 tot en met vrijdag 10 juli 2020

Vooropvang vanaf 8.00 uur, naopvang tot 18.00 uur

9.00 tot 16.00 uur

GBS De Schakel, Kerkstraat 1, Sint-Lenaarts

€ 85

Geboortejaar vanaf 2014 tot en met 2016

Inschrijven via www.brecht.be/vrije-tijd

Organisatie van Gemeente Brecht in samenwerking met 
Jonge Helden

INFO
Van maandag 6 juli 2020 tot en 
met vrijdag 10 juli 2020

Vooropvang vanaf 8.00 uur en 
naopvang tot 18.00 uur

9.00 tot 16.00 uur

GBS De Schakel, Kerkstraat 1, 
Sint-Lenaarts

€ 85

Geboortejaar vanaf 2010 
tot en met 2013

Inschrijven via 
www.brecht.be/vrije-tijd

Organisatie van Gemeente 
Brecht in samenwerking met 
Jonge Helden

KAMPEN

KAMPEN
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OMNISPORTKAMP
Springen, duiken, lopen, werpen en nog zo veel meer… Tijdens 
de omnisportweken staat sport én spel centraal. Vakantie en 
fun zijn de toverwoorden!

MUSICAL KAMP
Droom jij er ook van om mee te spelen in een echte musical? 
Waar anders kan je zo luid zingen als je wil, de benen van onder 
je lijf dansen en de sterren van de hemel acteren? De unieke 
combinatie van deze drie podiumkunsten maakt van musical 
een zeer populaire vorm van entertainment!

INFO
Van maandag 6 juli 2020 tot en met 
vrijdag 10 juli 2020

9.00 tot 16.00 uur 

Vooropvang vanaf 8.00 uur, naopvang tot 
18.30 uur 

Vrije Kleuterschool De Zevensprong, 
Venusstraat 5, Brecht

€ 135 (4-6 jaar) - € 155 (7-14 jaar)

Geboortejaar vanaf 2006 tot en met 2016

Inschrijven via www.milakampen.be

Organisatie van Mila

INFO
Van maandag 6 juli 2020 tot en met vrijdag 10 juli 2020

9.00 tot 16.00 uur (vrijdag tot 15.00 uur) 

Vooropvang vanaf 8.00 uur en naopvang tot 17.00 uur 
(geen naopvang op vrijdag)

Sporthal De Ring, Ambachtslaan 7, Brecht

€ 92

Geboortejaar vanaf 2006 tot en met 2014

Inschrijven via www.omnisportkamp.be/brecht/

Organisatie van Omnisportkamp Brecht

MAGIEKRIEBELS
Samen gaan we op ontdekking in het magische bos en leren 
de verschillende wezens kennen die er leven. Zij hebben onze 
hulp nodig in hun zoektocht naar de verdwenen magische 
edelstenen. We gaan op bezoek bij de kabouters, de tovenaars, 
de elfjes en feeën en de magische dieren in het bos. Vinden we 
het ideale recept uit voor onze eigen toverdrank? Proeven maar. 

MUZIEKKRIEBELS
Maak jij graag muziek en zing jij graag liedjes? We maken 
zelf muziekinstrumenten en maken daarmee ons eigen 
muziekstukje. We zingen liedjes, dansen en bewegen 
op muziek. Bovendien hebben we jouw hulp nodig in 
onze zoektocht naar de verdwenen muziekinstrumenten. 
Onze begeleiding heeft ervaring met kleuters en voorziet 
activiteiten vol speelplezier speciaal voor kleuters.

INFO
Van zondag 12 juli 2020 tot en met vrijdag 17 juli 
2020

Met overnachtingen

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

€ 205

Geboortejaar vanaf 2015 tot en met 2017

Inschrijven via www.gekkoo.be

Organisatie van Gekkoo

INFO
Van zondag 12 juli 2020 tot en 
met vrijdag 17 juli 2020

Met overnachtingen

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

€ 225

Geboortejaar vanaf 2012 tot en 
met 2014

Inschrijven via www.gekkoo.be

Organisatie van Gekkoo

Organisatie van Gekkoo

Organisatie van Gekkoo

KAMPEN

KAMPEN
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TRIATLON SPORTSTAGE
Zwemmen, fi etsen en lopen zijn de focuspunten van dit 
sportieve en uitdagende kamp. Verbeter je prestaties onder 
professionele begeleiding. We volgen een trainingsschema met 
ruimte voor rust, herstelling en samen gezellig ontspannen. 
Ook gaan we op uitstap naar de Lilse Bergen, doen we 
loopspelletjes… steeds met een sportief kantje. 

CARTOONS & COMICS
Een week vol tekenplezier en stripverhalen. Leer de kneepjes 
van het vak van professioneel striptekenaar Steven De Rie. 
Bedenk zelf de coolste helden en spannendste verhalen. We 
maken ook tijd vrij om op uitstap te gaan.

INFO
Van zondag 12 juli 2020 tot en 
met vrijdag 17 juli 2020

Met overnachtingen

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

€ 225

Geboortejaar vanaf 2006 tot en met 2011

Inschrijven via www.gekkoo.be

Organisatie van Gekkoo

INFO
Van zondag 12 juli 2020 
tot en met vrijdag 17 juli 2020

Met overnachtingen

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

€ 375

Geboortejaar vanaf 2004 tot 
en met 2008

Inschrijven via www.gekkoo.be

Organisatie van Gekkoo

DAPPERE DOE-HET-ZELVERS
Zet je veiligheidshelm op en trek je werkhandschoenen maar 
aan, want we gaan onze handen uit de mouwen steken. We 
gaan aan de slag op onze eigen werf en timmeren, hameren en 
metsen er op los. Er staat al een bulldozer voor ons klaar, zodat 
we alles kunnen bouwen wat we kunnen bedenken.

KODDIGE KLUSSERS
Een Yenga-blok, daarop een Lego-blok, een grote kartonnen 
doos… We bouwen een toren zo hoog dat je heel het land 
kan zien, een kamp zo groot dat er een familie beren in kan 
leven en een huis dat zelfs de boze wolf niet omver krijgt. 
Bouw jij met ons mee?

INFO
Van maandag 13 juli 2020 
tot en met vrijdag 17 juli 
2020

9.00 tot 16.00 uur

Vooropvang van 8.00 uur, 
naopvang tot 18.00 uur

GBS De Sleutelbloem, 
Schoolplein 2, Brecht

€ 85

Geboortejaar vanaf 2014 tot en met 
2016

Inschrijven via www.brecht.be/vrije-tijd

Organisatie van Gemeente Brecht in 
samenwerking met Jonge Helden

INFO
Van maandag 13 juli 2020 tot en 
met vrijdag 17 juli 2020

9.00 tot 16.00 uur

Vooropvang van 8.00 uur, 
naopvang tot 18.00 uur

GBS De Sleutelbloem, 
Schoolplein 2, Brecht

€ 85

Geboortejaar vanaf 2010 tot en 
met 2013

Inschrijven via
www.brecht.be/vrije-tijd

Organisatie van Gemeente 
Brecht in samenwerking 
met Jonge Helden

Organisatie van Gekkoo

Organisatie van Gekkoo

KAMPEN

KAMPEN
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BICYCLE SKILLS
Maak kennis met de verschillende disciplines van het 
fi etsen. Op de weg, in het veld, BMX-kunstjes… Verbeter je 
fi etstechniek door leuke spelletjes en uitdagende oefeningen en 
word een echt coureur. Onze professionele lesgevers leren je op 
een speelse manier de kneepjes van het vak. 

BALLIE STEELT DE SHOW
Een leuke spelweek op maat van kleuters met Ballie als centrale 
fi guur. Ballie wil heel graag de show eens stelen, maar hij heeft 
het niet goed begrepen. Hij heeft letterlijk alles meegenomen, 
zodat onze show niet kan doorgaan. Als de kleuters mee op 
ontdekking gaan in de wereld van toneel en drama, krijgen ze 
van Ballie alle materialen terug. Zo kan de show op het einde 
van de week misschien toch nog doorgaan.

INFO
Van maandag 13 juli 2020 
tot en met 17 juli 2020

9.00 tot 16.00 uur

Vooropvang vanaf 8.00 uur 
en naopvang tot 17.30 uur 

Leonardusschool, 
Dorpsstraat 12, 
Sint-Lenaarts 

€ 110 (+ € 15 voor opvang)

Geboortejaar vanaf 2014 tot en met 
2017

Inschrijven via www.littleballvillage.be

Organisatie van Little Ball Village

INFO
Van maandag 27 juli 2020 tot en met vrijdag 31 juli 2020

9.00 tot 16.00 uur

Vooropvang van 8.30 uur, naopvang tot 16.30 uur

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

€ 100

Geboortejaar vanaf 2010 tot en met 2014

Inschrijven via www.brecht.be/vrije-tijd

Organisatie van Gemeente Brecht in 
samenwerking met Sportwerk Vlaanderen

URBAN GAMES
Urban games zijn activiteiten die ongewoon zijn en die overal 
kunnen beoefend worden. Ze hebben een ietwat stedelijk 
karakter en kunnen op zowel pleintjes, in de stad, het park of in 
een reguliere sportaccommodatie beoefend worden. 

ALLES OP WIELTJES
Grote fi etsen, kleine fi etsen, tweewielers, driewielers, 
go-carts, skateboards, steps, rolschaatsen… Te gek om 
het allemaal op te noemen. Deze week proberen we 
allerlei rijdende dingen uit en leren we misschien enkele 
verkeersregels.

INFO
Van maandag 27 juli 2020 
tot en met vrijdag 31 juli 
2020

9.00 tot 16.00 uur

Vooropvang van 8.30 uur, 
naopvang tot 16.30 uur

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

€ 85

Geboortejaar vanaf 2014 tot en met 
2017

Inschrijven via www.brecht.be/vrije-tijd

Organisatie van Gemeente Brecht in 
samenwerking met Sporta

INFO
Van maandag 3 augustus 
2020 tot en met vrijdag 7 
augustus 2020

9.00 tot 16.00 uur

Vooropvang van 8.30 uur, 
naopvang tot 16.30 uur 

Sporthal De Ring, Ambachtslaan 7, Brecht

€ 100

Geboortejaar vanaf 2007 tot en met 2011

Inschrijven via www.brecht.be/vrije-tijd

Organisatie van Gemeente Brecht in 
samenwerking met Sportwerk Vlaanderen

KAMPEN

KAMPEN
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OUTDOOR ADVENTURE
Tijdens dit kamp ligt de nadruk op natuurbeleving. Met een 
grote verscheidenheid aan sportieve activiteiten geven we de 
deelnemers de kans om zich te ontplooien in, rond en met de 
natuur. Er worden sportieve, groepsgebonden, uitdagende en 
creatieve activiteiten gedaan. 

ICT STEM
Zelf een robot bouwen en programmeren, hoe cool is dat? 
Tijdens deze week maak je kennis met ICT binnen het STEM-
gebeuren. 3D-tekenen en -printen, computergames maken, 
met een drone vliegen… Het komt allemaal aan bod tijdens dit 
supertof kamp. 

RELAXI IN DE TIPI
Leer op een leuke, speelse manier steviger in je schoenen 
staan en meer in verbinding te komen met jezelf en anderen. 
Beleef leuke momenten in een rustige omgeving en in de 
buurt van allerlei dieren en pony’s. Elke kleine groep staat 
onder begeleiding van een kindercoach en hippotherapeute. 

INFO
Van maandag 3 augustus 2020 tot 
en met donderdag 6 augustus 2020

9.00 tot 16.00 uur

Voor- en naopvang op aanvraag

PonyWijs, Hoogstraatsebaan 94A, 
Sint-Lenaarts

€ 145

Geboortejaar vanaf 2008 tot en met 2015

Alle info via ponywijs.be

Inschrijven via info@ponywijs.be

Organisatie van H’anker kindercoach en 
Ponywijs hippotherapie

INFO
Van maandag 10 augustus 
2020 tot en met donderdag 
14 augustus 2020

9.00 tot 16.00 uur

Geen voor- en naopvang

GC Jan vander Noot, Mudeusstraat 9, 
Brecht

€ 110

Geboortejaar vanaf 2008 tot en met 2011

Inschrijven via www.brecht.be/vrije-tijd

Organisatie van Gemeente Brecht 
in samenwerking met Techniek- en 
Wetenschapsacademie

INFO
Van woensdag 5 augustus 
2020 tot en met vrijdag 
7 augustus 2020

9.00 tot 16.00 uur

Geen voor- en naopvang

GBS De Sleutelbloem, 
Schoolstraat 1, Brecht

€ 120

Geboortejaar vanaf 2005 
tot en met 2008

24 deelnemers

Inschrijven via www.brecht.be/vrije-tijd

Organisatie van Gemeente Brecht in 
samenwerking met Avontuurlijk Natuurlijk

BALLIE GAAT DE BOER OP
Een leuke spelweek op maat van kleuters met Ballie als centrale 
fi guur. Balthazar is de boer die Ballie heeft grootgebracht en hij 
werd er zelfs naar vernoemd. Hij wil graag terug naar de plaats 
waar hij is opgegroeid en loopt tal van andere dieren tegen het 
lijf. Wat voor gekke avonturen zal Ballie deze week beleven?

INFO
Van maandag
 10 augustus tot vrijdag 14 
augustus 2020 

9.00 tot 16.00 uur

Vooropvang vanaf 8.00 uur en 
naopvang tot 17.30 uur

Leonardusschool, Dorpsstraat 12, 
Sint-Lenaarts

€ 110 (+ € 15 voor opvang)

Geboortejaar vanaf 2014 tot en 
met 2017

Inschrijven via www.littleballvillage.be 

Organisatie van Little Ball Village

KAMPEN

KAMPEN
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SPEELKAMPIOENEN
Wat is er leuker dan een hele dag spelen? We spelen tikkertje, 
gaan op sokkenroof, vangen ballonnen, springen door hoepels… 
Samen maken we de speeltuin onveilig en bezoeken we de 
kinderboerderij.

INFO
Van zondag 16 augustus 2020 
tot en met zaterdag 22 augustus 
2020

Met overnachtingen

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

€ 230

Geboortejaar vanaf 2013 tot en 
met 2015

Inschrijven via www.gekkoo.be

Organisatie van Gekkoo

RAVOTTEN
Een week vol ravotten, spelen en avontuur. Geen schrik van een 
beetje vuil? Trek dan met ons mee de natuur in. Ben je graag 
actief bezig en hou je vooral van plezier maken? Dan is dit het 
perfecte kamp.

I-TECH
Aan de slag met iPads en veel meer. Leer programmeren en 
bedien een echte robot. We wisselen de activiteiten af met 
actieve groepsspelen en gezellig samen ontspannen. 

INFO
Van zondag 16 augustus 2020 tot en met zaterdag 
22 augustus 2020

Met overnachtingen

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

€ 230

Geboortejaar vanaf 2008 tot en met 2012

Inschrijven via www.gekkoo.be

Organisatie van Gekkoo

INFO
Van zondag 16 augustus 2020 
tot en met zaterdag 22 augustus 
2020

Met overnachtingen

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

€ 230

Geboortejaar vanaf 2008 tot en 
met 2012

Inschrijven via www.gekkoo.be

Organisatie van Gekkoo

Organisatie van Gekkoo

Organisatie van Gekkoo

SMULLEN EN SMOSSEN
Duik mee de keuken in en tover de lekkerste gerechten op tafel. 
Op dit kamp wisselen we koken, bakken, spelletjes spelen en 
ontspannen af.

INFO
Van zondag 16 augustus 
2020 tot en met zaterdag 
22 augustus 2020

Met overnachtingen

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

€ 230

Geboortejaar vanaf 2008 
tot en met 2012

Inschrijven via 
www.gekkoo.be

Organisatie van GekkooOrganisatie van Gekkoo

KAMPEN

KAMPEN
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HANDBAL
Leer de kneepjes van het handbal-vak van gediplomeerde 
trainers. Op dit kamp wisselen we training, spelletjes spelen en 
ontspannen af.

INFO
Van zondag 16 augustus 2020 
tot en met zaterdag 22 augustus 
2020

Met overnachtingen

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

€ 230

Geboortejaar vanaf 2003 tot en 
met 2014

Inschrijven via www.gekkoo.be

Organisatie van Gekkoo

TECHNO STEM
Tijdens het kamp is het tijd om de handen uit de mouwen 
te steken. Zo maak je je eigen fl ipperkast. Zelf ontwerpen, 
aftekenen, zagen, boren… het komt allemaal aan bod. Flipperen 
maar! 

CREATIEF YOGAKAMP
Aangepast aan elke leeftijd wordt er met veel creativiteit 
yoga aangeboden. Er wordt niet alleen veel aandacht 
besteed aan de fysische ontwikkeling, maar ook de 
persoonlijkheidsontwikkeling, sociale, geestelijke en 
emotionele ontwikkeling komen aan bod. Op die manier gaat 
het kind zich op alle vlakken meer zelfzeker en stabieler, dus 
ook gelukkiger, voelen. Er wordt heel hard gewerkt, maar het 
is vooral héél leuk en speels!

INFO
Van maandag 17 augustus 2020 tot en 
met woensdag 19 augustus 2020

10.00 tot 16.00 uur

Geen voor- en naopvang

Den Bijenkorf, Lochtenbergplein 3, 
Sint-Job-in-‘t-Goor

€ 90

Geboortejaar vanaf 2008 tot en met 
2014

Inschrijven vanaf maart 2020 via mail 
naar bijakinderyoga@outlook.com

Organisatie van Bija

INFO
Van maandag 17 augustus 2020 
tot en met vrijdag 21 augustus 2020

9.00 tot 16.00 uur

Geen voor- en naopvang

GC Jan vander Noot, 
Mudeusstraat 9, Brecht

€ 110

Geboortejaar vanaf 2008 tot en 
met 2011

Inschrijven via www.brecht.be/
vrije-tijd

Organisatie van Gemeente Brecht 
in samenwerking met Techniek- en 
Wetenschapsacademie

Organisatie van GekkooOrganisatie van Gekkoo

OMNISPORTKAMP
Springen, duiken, lopen, werpen en nog zo veel meer… Tijdens 
de omnisportweken staat sport én spel centraal. Vakantie en 
fun zijn de toverwoorden!

INFO
Van maandag 17 augustus 2020 tot en met vrijdag 
21 augustus 2020

9.00 tot 16.00 uur (vrijdag tot 15.00 uur)

Vooropvang vanaf 8.00 uur en naopvang tot 17.00 
uur (geen naopvang op vrijdag)

Vrije Basisschool Maria Middelares, Hogebaan 2, 
Sint-Job-in-‘t-Goor

€ 92

Geboortejaar vanaf 2006 tot en met 2014

Inschrijven via www.omnisportkamp/sintjob/

Organisatie van Omnisportkamp Brecht

KAMPEN

KAMPEN
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CREATIEF YOGAKAMP 
VOOR TIENERS 
Yoga leert de tiener weer kennis te maken met zijn nieuwe 
lichaam, maar helpt hem ook om al die nieuwe gegevens die 
langs verschillende wegen op hem afkomen eens te bekijken, 
een plekje te geven en zijn eigen standpunt daarin te vinden. 
Het spreekt voor zich dat als de tiener zichzelf en zijn omgeving 
leert kennen vanuit zijn eigen zijn, hij zich veel sterker, zekerder 
en stabieler in het leven zal  voelen. Fantasie en creativiteit 
komen in dit kamp nog steeds aan bod (we mogen het kind in 
ons immers nooit helemaal verliezen), maar zal toch een klein 
beetje baan ruimen voor een vleugje yogafilosofie.

INFO
Van maandag 24 augustus 2020 tot en met 
woensdag 26 augustus 2020

10.00 tot 16.00 uur

Geen voor- en naopvang

Den Bijenkorf, Lochtenbergplein 3,  
Sint-Job-in’t-Goor

€ 90

Geboortejaar vanaf 2004 tot en met 2008

Inschrijven vanaf maart 2020 via mail naar 
bijakinderyoga@outlook.com

Organisatie van Bija

OMNISPORTKAMP 
Springen, duiken, lopen, werpen en nog zo veel meer… 
Tijdens de omnisportweken staat sport én spel centraal. 
Vakantie en fun zijn de toverwoorden!

INFO
Van maandag 24 augustus 2020 tot vrijdag 
28 augustus 2020

9.00 tot 16.00 uur (vrijdag tot 15.00 uur)

Vooropvang vanaf 
8.00 uur en naopvang 
tot 17.00 uur (geen 
naopvang op vrijdag)

Sporthal De Ring, 
Ambachtslaan 7, Brecht

€ 92

Geboortejaar vanaf 2006 tot en met 2014

Inschrijven via www.omnisportkamp.be/
brecht/

Organisatie van Omnisportkamp Brecht

THEMAKAMPEN
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