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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!

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

PRAKTISCHE INFO

Dat Corona roet in het eten heeft gegooid in 2020 is een understatement en
zal nog lang in ons geheugen blijven nazinderen. Ook dit voorjaar blijven we
voorzichtig en proberen we samen het virus te verslaan.
In de Paasvakantie zullen we voorzichtig onze gemeentelijke activiteiten terug
opstarten, en dat zal ook corona-proof gebeuren. Maar stiekem tellen we wel af
naar een uitgebreide corona-vrije werking in de zomer!
Hopelijk maken we de komende vakanties nog zotter, speelser, cooler… !

Hallo, lente!
Dag, zomer!

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

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/vrijetijd/jeugd/jeugdactiviteiten) goed
na! Bij inschrijving ga je automatisch
akkoord met dit reglement.

Inschrijven voor de activiteiten die
de gemeente organiseert, kan vanaf
maandag 18/01 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.

INSCHRIJVEN
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Meer informatie bij de dienst welzijn:
kris.vandijck@brecht.be

• Opgelet: enkel voor inwoners van Brecht

• Personen met een schuldenlast

• Gezinnen met een laag inkomen

• Gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming
van de ziekte- en invaliditeitsuitkering

80% KORTING: WIE HEEFT HIER
RECHT OP?

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

DIGITALE NIEUWSBRIEF

Voor vragen kan je contact opnemen met de dienst vrije tijd. Opgelet, we kunnen geen reservaties of inschrijvingen via mail verwerken

Voor alle jeugdactiviteiten die plaatsvonden tussen
01/01/2020 en 27/05/2020 én voor de sport- en
themakampen van zomer 2020 werden de fiscale attesten
in oktober 2020 al via e-mail verstuurd!

Op je fiscaal attest voor kinderopvang van het
inkomstenjaar 2020, die plaatsvonden na 28/08/2020, is
het nog even wachten! De fiscale attesten van 28/05/2020
tot en met 31/12/2020 zijn beschikbaar in het 2de kwartaal
na het fiscaal jaar (vóór 01/05/2021 voor de activiteiten
van 2020). Deze kan je, evenals je mutualiteitsattesten,
downloaden via je Gezinsaccount.

Vanaf 28 mei 2018 werken we met een nieuw
ticketsysteem. Voor alle jeugdactiviteiten die door de
gemeente georganiseerd worden kan je een mutualiteitsen 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.

ATTESTEN
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Inschrijven via
info@bibliotheekbrecht.be

Geboortejaar vanaf 2017

Gratis

Zaterdag 24 april 2021

Erfgoed / bibliotheek

Vertelling

Kom de volksverhalen ontdekken tijdens deze vertelavond! In een sfeervolle
setting worden de legendes tot leven gebracht door acteurs en verhalenvertellers.
Zo brengen we de verhalen die al generaties lang worden doorgegeven opnieuw
tot leven.

Wist je dat er in Brecht achter elke hoek wel een heks kan opduiken? Dat er
geesten rondwaren op de hei? En wat te denken van de kattenvergaderingen die
in het holst van de nacht plaatsvinden?

SPOKEN IN BRECHT: EEN REIS DOOR
LOKALE LEGENDES
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Bubbels?
Ook tijdens de Paasvakantie zullen we nog bubbels moeten
hanteren. Dat wil dus zeggen dat er per bubbel maximaal
50 personen aanwezig mogen zijn (inclusief animatoren).
De plaatsen zijn dus beperkt. Deze Paasvakantie zijn er 2
bubbels: Bubbel Sint-Job en Bubbel Brecht.

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. Deze activiteiten worden
afgewisseld met vrij spel, waarbij er steeds animatoren
aanwezig zijn om de kinderen materiaal en spontane
speelimpulsen te bieden.

SPEELPLEIN SPEELKRIEBELS

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

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.

Voor wie?
Alle kinderen – geboren vanaf 2008 tot en met 2015 – zijn
van harte welkom op ons speelplein!

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 na-opvang eindigt om 18.00 uur.

Wanneer?
Vanaf dinsdag 6 april tot en met vrijdag 16 april
(geen Speelplein in het weekend)
LET OP: Maandag 05 april is er GEEN speelplein vanwege
paasmaandag.
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Omwille van Corona zal er ook GEEN busvervoer voorzien worden.

Bubbel Brecht
Chiro Brecht
Tilburgbaan 39, 2960 Brecht

Bubbel Sint-Job
Sporthal BuSO Kristus Koning
Bethaniënlei 5, 2960 Sint-Job-in-’t-Goor

Waar?

www.facebook.com/speelkriebels waar de meest up-todate info te vinden is (ook rond coronamaatregelen).

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

Speelpleintelefoon: 0487 57 93 53
Enkel bereikbaar tijdens de periode van de werking!

Jeugddienst Brecht
Gemeenteplaats 1, Brecht
03 660 28 30
jeugddienst@brecht.be

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

Hoe schrijf je in voor Speelkriebels?
Inschrijven kan vanaf maandag 18 januari
om 18u30.
Om de inschrijvingen en administratie
zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen
we om online via de website of aan het
onthaal van de dienst vrij tijd in te schrijven!
Vanwege corona vragen wij nog steeds om
enkel op voorhand in te schrijven. Het is niet mogelijk om ter
plaatse in te schrijven. In tegenstelling tot vorige zomer kan je
wel terug per dag inschrijven.
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Voor de kampen georganiseerd door de gemeente kan je inschrijven vanaf maandag
18 januari 2021 om 18.30 uur, online of aan de balie van de dienst vrije tijd.

Het aanbod 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.

De kampen voor 2021 staan voor de deur! Wil je graag deelnemen? Kijk dan goed
in het overzicht waar je je moet inschrijven.

KAMPEN
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Alle kampen in de Paasvakantie worden georganiseerd door een externe partner.
Je kan dus enkel via hen inschrijven.

PAASVAKANTIE
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Organisatie van Gekkoo

Inschrijven via www.gekkoo.be

Geboortejaar vanaf 2009 tot en met 2013

€ 235

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

Met overnachtingen

Van zondag 4 april 2021 tot en met
zaterdag 10 april 2021

Organisatie van Gekkoo

Inschrijven via www.gekkoo.be

Geboortejaar vanaf 2004 tot en
met 2015

€ 235

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

Met overnachtingen

Van zondag 4 april 2021 tot en met
zaterdag 10 april 2021

INFO kamp

Leer de kneepjes van het handbal-vak van gediplomeerde
trainers. Op dit kamp wisselen we training af met een
keertje samen zwemmen, vuile spelen, groepsspelen,...

Wat zijn jouw favoriete dansmoves? We gaan samen met
een enthousiaste danscoach aan de slag en ontdekken
verschillende dansstijlen. We spelen spelletjes op muziek,
leren in het ritme dansen en doen een optreden voor de
deelnemers van de andere kampen.

INFO kamp

HANDBALKAMP

DANSKAMP

KAMPEN 10

Organisatie van Gekkoo

Inschrijven via www.gekkoo.be

Geboortejaar vanaf 2009 tot en met 2013

€ 235

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

Met overnachtingen

Van zondag 4 april 2021 tot en met zaterdag
10 april 2021

Organisatie van Gekkoo

Inschrijven via www.gekkoo.be

Geboortejaar vanaf 2014 tot en met 2016

€ 235

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

Met overnachtingen

Van zondag 4 april 2021 tot en met
zaterdag 10 april 2021

INFO kamp

KAMPEN 11

Beweeg je graag en is stilzitten niet je ding? Een week lang
proberen we allerlei leuke en uitdagende sporten en spelen
uit. Natuurlijk gaan we ’s namiddags ook een keertje samen
zwemmen, doen we vuile spelen, groepsspelen,…

Beweeg je graag en is stilzitten niet je ding? Een week
lang proberen we allerlei leuke en uitdagende sporten en
spelen uit

INFO kamp

SPORTMIXKAMP

OMNISPORTKAMP

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

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

Organisatie van Gekkoo

Inschrijven via www.gekkoo.be

Geboortejaar vanaf 2008 tot en
met 2013

Organisatie van Gekkoo

Inschrijven via www.gekkoo.be

Geboortejaar vanaf 2009 tot en
met 2013

€ 235

Met overnachtingen

Met overnachtingen

€ 235

Van zondag 4 april 2021 tot en met
zaterdag 10 april 2021

Van zondag 4 april 2021 tot en met
zaterdag 10 april 2021

INFO kamp

Op speelse wijze oefenen we onze voetbaltechnieken. We
trainen, spelen wedstrijdjes en doen trucjes met de bal.

Handstand? Salto? Zo geflikt! Op dit kamp wisselen we
training af met een keertje samen zwemmen, vuile spelen,
groepsspelen,…

INFO kamp

VOETBALKAMP

TURNKAMP

KAMPEN 12

Organisatie van Hippotherapie PonyWijs en
Kindercoach H’Anker

Inschrijven via https://hanker-kampen.tickoweb.be/

Geboortejaar vanaf 2011 tot en met 2016

€ 158

Hippotherapie PonyWijs, Hoogstraatsebaan 94a,
Sint-Lenaarts

€ 0,50 per begonnen kwartier

Vooropvang vanaf 8.00 uur en naopvang tot 17.00 uur

9.00 uur tot 16.00

Van dinsdag 6 april 2021 tot en met
vrijdag 9 april 2021

INFO kamp

Zou jij ook wel een dappere durver wilen worden? We
werken rond het prentenboek van dappere draak. Dit boek
gaat over (fal)angst en jezelf graag zien. We leren dat
fouten maken mag, net daar word je dapper van. We doen
allerlei spelletjes, knutselopdrachten en maken lekkere
dingen klaar.
Samen met de pony’s doen we dappere dingen en gaan we
uitdagingen aan. Iedereen verdient toch een medaille?!

DAPPERE DURVERS

Organisatie van Play & Sport

Inschrijven via www.playsport.be

Geboortejaar vanaf 2015 tot en
met 2018

€ 115

Sporthal De Ring,
Ambachtslaan 7, 2960 Brecht

Gratis voor- en na opvang:
08u00 – 09u00 & 16u00 – 17u00

Van 09u00 tot 16u00

Van maandag 5 april tot en met
vrijdag 9 april 2021.

INFO kamp

I
I
KAMPEN 13

Dag lieve vriendjes en vriendinnetjes! Wie smult er graag
paaseitjes? We ontwerpen een mooi paasmandje en gaan
op zoek naar het wonderlijke ei! In de sportzaal springen
we over de boomstammen zoals echte paashaasjes en
spelen we de leukste spelletjes.

KLEUTERSPORTSTAGE
“HET WONDERLIJKE EI”

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.

Hou je van springkastelen, coole hindernisbanen en bubble
balls? Kom je dan zeker uitleven tijdens deze super coole
stage met verschillende luchtstructuren! Elke dag staat
er wat nieuws op ons te wachten! We bieden voldoende
afwisseling d.m.v. verschillende omnisporten en leuke
balsporten zoals trefbal, hockey en baseball.

Organisatie van Play & Sport

Inschrijven via www.playsport.be

Geboortejaar vanaf 2009 tot en met 2015

€ 135

Sporthal De Ring, Ambachtslaan 7, 2960 Brecht

I

Geboortejaar vanaf 2004 tot en met 2006

Gratis voor- en na opvang:
08u00 – 09u00 & 16u00 – 17u00

I

€ 235

Van 09u00 tot 16u00

Organisatie van Gekkoo

Inschrijven via www.gekkoo.be

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

INFO kamp

Van maandag 5 april tot en met vrijdag 9 april 2021.

Met overnachtingen

Van zondag 11 april 2021 tot en
met vrijdag 16 april 2021

INFO kamp

ON STAGE

BLOW-UP FUN

KAMPEN 14

Organisatie van Gekkoo

Inschrijven via www.gekkoo.be

Geboortejaar vanaf 2007 tot en met 2009

€ 235

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

Met overnachtingen

Van zondag 11 april 2021 tot en met
vrijdag 16 april 2021

INFO kamp

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.

PODIUMBEESTEN

Organisatie van Mila

Inschrijven via www.milakampen.be

Geboortejaar vanaf 2015 tot en met 2017

€ 135

Vrije kleuterschool ‘Klavertje 3’,
Sint-Willebrodusstraat 54, Overbroek

KAMPEN 15

Vooropvang vanaf 8.30 uur en naopvang tot 18.30 uur

9.00 uur tot 16.00 uur

Van maandag 12 april 2021 tot en met vrijdag 16 april 2021

INFO Kamp

Wist je dat er achter de regenboog een grote pot met goud
ligt? Dat goud werd verzameld door kabouters en mag
meegenomen worden door de eerlijke vinder. Wanneer
Mila op een ochtend wakker wordt en een prachtige
regenboog ziet, aarzelt ze dan ook niet en samen met haar
vrienden gaat ze meteen op pad. Maar onderweg komen ze
allerlei hindernissen tegen en de tocht blijkt veel moeilijker
dan verwacht. Bovendien zijn er ook andere mensen op
zoek naar de schat … Zullen Mila en haar vrienden het
eerst bij de regenboog komen?

MUSICAL: ACHTER DE
REGENBOOG

Van maandag 12 april 2021 tot en met vrijdag 16 april 2021
9.00 uur tot 16.00 uur
Vooropvang vanaf 8.30 uur en naopvang tot 18.30 uur
Vrije kleuterschool ‘Klavertje 3’,
Sint-Willebrodusstraat 54, Overbroek
€ 155
Geboortejaar vanaf 2007 tot en met 2011
Inschrijven via www.milakampen.be
Organisatie van Mila

Van maandag 12 april 2021 tot en met vrijdag 16 april 2021

9.00 uur tot 16.00 uur

Vooropvang vanaf 8.30 uur en naopvang tot 18.30 uur

Vrije kleuterschool ‘Klavertje 3’,
Sint-Willebrodusstraat 54, Overbroek

€ 155

Geboortejaar vanaf 2012 tot en met 2015

Inschrijven via www.milakampen.be

Organisatie van Mila

INFO Kamp

Wie kent de beroemde Wilnie Wakko snoepfabriek nu niet?
We hebben allemaal wel al eens de magische snoepjes
gegeten die zo overheerlijk smaken dat het voelt alsof we
zweven. Wanneer MiLa een toegangsticket wint voor een
bezoekje aan de snoepfabriek is ze dan ook door het dolle
heen. Maar waarom zijn er zoveel verboden deuren? En
waar komen die vreemde geluiden vandaan? En wie zijn die
Wakka Wakko’s die haar zo verlekkerd aankijken?

Wie kent de beroemde Wilnie Wakko snoepfabriek nu niet?
We hebben allemaal wel al eens de magische snoepjes
gegeten die zo overheerlijk smaken dat het voelt alsof we
zweven. Wanneer MiLa een toegangsticket wint voor een
bezoekje aan de snoepfabriek is ze dan ook door het dolle
heen. Maar waarom zijn er zoveel verboden deuren? En
waar komen die vreemde geluiden vandaan? En wie zijn die
Wakka Wakko’s die haar zo verlekkerd aankijken?

INFO Kamp

MUSICAL: WILNIE
WAKKO’S GOUDEN TICKET

MUSICAL: WILNIE
WAKKO’S GOUDEN TICKET

KAMPEN 16

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

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

9.00 uur tot 16.00 uur
Vooropvang vanaf 8.00 uur en naopvang tot 17.00 uur

€ 94

Geboortejaar vanaf 2007 tot en
met 2015

Organisatie
Omnisportkamp Brecht

Inschrijven via
https://www.omnisportkamp.be/

Van maandag 12 april 2021 tot en met vrijdag 16 april 2021

Organisatie Omnisportkamp Brecht

Inschrijven via https://www.omnisportkamp.be/

Geboortejaar vanaf 2007 tot en met 2015

€ 94

KAMPEN 17

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

INFO kamp

GBS De Schakel, Kerkstraat 1,
Sint-Lenaarts

Vooropvang vanaf 8.00 uur en
naopvang tot 17.00 uur

9.00 uur tot 16.00 uur

Van maandag 12 april 2021 tot en
met vrijdag 16 april 2021

INFO kamp

OMNISPORTKAMPEN

OMNISPORTKAMPEN

Inschrijven voor deze 2 kampen kan via www.brecht.be/vrije-tijd

• 23-27 augustus – Techniek en ICT STEM kamp

• 16-20 augustus – Robots, 3D en Gamelab STEM kamp

ENKEL DEZE KAMPEN WORDEN DOOR DE GEMEENTE GEORGANISEERD:

Zo goed als alle kampen in de zomervakantie worden georganiseerd door een externe partner.
Je moet dus via hen inschrijven.

ZOMERVAKANTIE
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Organisatie van Sanostra

Inschrijven via www.sanostra.be

Geboortejaar vanaf 2014 tot en met 2016

€ 95

Sanostra, Hogebaan 76, Sint-Job-In’t-Goor

9.00 uur tot 16.00 uur

Van maandag 5 juli 2021 tot en met woensdag 7 juli 2021

INFO kamp

Hou jij ervan om buiten te spelen en nieuwe dingen te
ontdekken? Wij bieden een kleinschalig natuurkamp
in onze tuin. Een tuin waar beleven, experimenteren
en gezelligheid centraal staan. Een plek waar jullie kind
gewoon kan ‘zijn’, genietend van de rust in een natuurlijke
omgeving. Dagelijks worden er vrije activiteiten voorzien
rond het thema van het kamp.
• knutselen en creativiteit
• avonturen in het bos
• spelletjes
• yogalesje
• gezonde voeding
• koken (de eerste en laatste dag zullen we samen een
middagmaal voorzien)
• ...

VAN BIJ TOT HONING

Organisatie van Mila

Inschrijven via www.milakampen.be

Geboortejaar vanaf 2015 tot en met 2017

€ 135

KAMPEN 19

Vrije Kleuterschool ‘De Zevensprong’, Venusstraat 5, Brecht

Vooropvang vanaf 8.30 uur en naopvang tot 18.30 uur

9.00 uur tot 16.00 uur

Van maandag 5 juli 2021 tot en met vrijdag 9 juli 2021

INFO Kamp

Er bestaat geen enkele goede film zonder een goede
superheld of een angstaanjagende slechterik. Held en
schurk schitteren bovendien door hun stoere heldendaden
of gemene trucjes. Heb jij je altijd al afgevraagd hoe ze dit
doen? Zou je graag zelf eens een held of een boef willen
zijn? Kom dan naar het superhelden en superschurkenkamp
en word zelf een volleerd acteur die de meest overtuigende
rol kan neerzetten. Goed nieuws: op het einde van de week
kunnen je ouders je capriolen komen bewonderen.

THEATER: SUPERHELDEN &
SUPERSCHURKEN

9.00 uur tot 16.00 uur
Vooropvang vanaf 8.30 uur en naopvang tot 18.30 uur
Vrije Kleuterschool ‘De Zevensprong’, Venusstraat 5, Brecht
€ 155
Geboortejaar vanaf 2007 tot en met 2011
Inschrijven via www.milakampen.be
Organisatie van Mila

9.00 uur tot 16.00 uur

Vooropvang vanaf 8.30 uur en naopvang tot 18.30 uur

Vrije Kleuterschool ‘De Zevensprong’, Venusstraat 5, Brecht

€ 155

Geboortejaar vanaf 2012 tot en met 2015

Inschrijven via www.milakampen.be

Organisatie van Mila

INFO Kamp

INFO Kamp

Van maandag 5 juli 2021 tot en met vrijdag 9 juli 2021

Er bestaat geen enkele goede film zonder een goede
superheld of een angstaanjagende slechterik. Held en
schurk schitteren bovendien door hun stoere heldendaden
of gemene trucjes. Heb jij je altijd al afgevraagd hoe
ze dit doen? Zou je graag zelf eens een held of een
boef willen zijn? Kom dan naar het superhelden en
superschurkenkamp en word zelf een volleerd acteur die
de meest overtuigende rol kan neerzetten. Goed nieuws:
op het einde van de week kunnen je ouders je capriolen
komen bewonderen.

Er bestaat geen enkele goede film zonder een goede
superheld of een angstaanjagende slechterik. Held en
schurk schitteren bovendien door hun stoere heldendaden
of gemene trucjes. Heb jij je altijd al afgevraagd hoe
ze dit doen? Zou je graag zelf eens een held of een
boef willen zijn? Kom dan naar het superhelden en
superschurkenkamp en word zelf een volleerd acteur die
de meest overtuigende rol kan neerzetten. Goed nieuws:
op het einde van de week kunnen je ouders je capriolen
komen bewonderen.

Van maandag 5 juli 2021 tot en met vrijdag 9 juli 2021

THEATER: SUPERHELDEN &
SUPERSCHURKEN

THEATER: SUPERHELDEN &
SUPERSCHURKEN

KAMPEN 20

Organisatie van Little Ball Village

Inschrijven via www.littleballvillage.be

Geboortejaar vanaf 2015 tot en met 2018

€ 112

Leonardusschool, Dorpstraat 12, Sint-Lenaarts

€ 15 per week

Vooropvang vanaf 8.00 uur en naopvang tot 17.30 uur

9.00 uur tot 16.00 uur

Van maandag 5 juli 2021 tot en met vrijdag 9 juli 2021

Organisatie van Little Ball Village

Inschrijven via www.littleballvillage.be

Geboortejaar vanaf 2015 tot en met 2018

€ 112

GBS de Sleutelbloem, Schoolplein 2, Brecht

€ 15 per week

KAMPEN 21

Vooropvang vanaf 8.00 uur en naopvang tot 17.30 uur

9.00 uur tot 16.00 uur

Van maandag 5 juli 2021 tot en met vrijdag 9 juli 2021

INFO kamp

Een leuke sport- en knutselweek met Ballie als centrale
figuur. Ballie heeft op zolder een vliegend tapijt gevonden!
Waar zou hij naartoe kunnen vliegen op het tapijt?
Misschien wel naar speelgoedland of helemaal naar de
sterren? Ballie gaat meteen aan de slag om zijn droomreis
te plannen.

Een leuke sport- en knutselweek met Ballie als centrale figuur.
Ballie heeft op zolder een vliegend tapijt gevonden! Waar
zou hij naartoe kunnen vliegen op het tapijt? Misschien wel
naar speelgoedland of helemaal naar de sterren? Ballie gaat
meteen aan de slag om zijn droomreis te plannen.

INFO kamp

BALLIE’S DROOMREIS

BALLIE’S DROOMREIS

Vooropvang vanaf 8.00 uur en naopvang
tot 17.00 uur
VBS Maria Middelares, Hogebaan 2,
Sint-Job-in-‘t-Goor

Vooropvang vanaf 8.00 uur en naopvang
tot 17.00 uur

GBS De Schakel, Kerkstraat 1, Sint-Lenaarts

Organisatie Omnisportkamp Brecht

Inschrijven via
https://www.omnisportkamp.be/

Geboortejaar vanaf 2007 tot en met 2015

Organisatie Omnisportkamp Brecht

Inschrijven via
https://www.omnisportkamp.be/

Geboortejaar vanaf 2007 tot en met 2015

€ 94

9.00 uur tot 16.00 uur

9.00 uur tot 16.00 uur

€ 94

Van maandag 5 juli 2021 tot en met
vrijdag 9 juli 2021

Van maandag 5 juli 2021 tot en met
vrijdag 9 juli 2021

INFO Kamp

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

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

INFO Kamp

OMNISPORTKAMPEN

OMNISPORTKAMPEN

KAMPEN 22

Inschrijven via www.gekkoo.be
Organisatie van Gekkoo

Met overnachtingen

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

Organisatie van Gekkoo

Inschrijven via www.gekkoo.be

Geboortejaar vanaf 2015 tot en met 2016

€ 225

Geboortejaar vanaf 2013 tot en met 2014

€ 225

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

Met overnachtingen

Van zondag 11 juli 2021 tot en met vrijdag
16 juli 2021

Van zondag 11 juli 2021 tot en met vrijdag 16 juli 2021

INFO kamp

KAMPEN 23

In de fabriek ontdekken en creëren we samen onze eigen
fantasiewereld. Eerst en vooral maken we van onszelf een
prachtig fantasiewezen. Wie weet hebben we ook speciale
krachten.

We maken een reis door de elementen water, aarde, vuur
en lucht en maken kennis met de wezens die er leven. We
ontdekken wat er zo speciaal is aan elk element.

INFO kamp

FANTASIEFABRIEK

DE VIER ELEMENTEN

Organisatie van Gekkoo

Inschrijven via www.gekkoo.be

Geboortejaar vanaf 2007 tot en met 2009

€ 235

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

Met overnachtingen

Van zondag 11 juli 2021 tot en met vrijdag 16 juli 2021

INFO kamp

Vele sporten in één week, waarin word jij een echte
sportkampioen? Voetbal of volleybal, basket of atletiek,
zwemmen of …? Er komen ook externe sportleraren op
bezoek om ons hun sport te tonen en te leren.

We communiceren in een geheime taal en leren trucjes om
dingen zelf te kunnen. We leren ons camoufleren en maken
ons eigen kampvuur.

Organisatie van Gekkoo

Inschrijven via www.gekkoo.be

Geboortejaar vanaf 2007 tot en met 2009

€ 235

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

Met overnachtingen

Van zondag 11 juli 2021 tot en met vrijdag 16 juli 2021

INFO kamp

SPORTKAMPIOENEN

OP SURVIVALTOCHT

KAMPEN 24

Organisatie van Play & Sport

Inschrijven via www.gekkoo.be

Organisatie van Gekkoo

Inschrijven via www.playsport.be

I
I

Geboortejaar vanaf 2015 tot en met 2018

€ 115

GBS De Sleutelbloem, Schoolplein 2,
2960 Brecht

Gratis voor- en na opvang:
08u00 – 09u00 & 16u00 – 17u00

Van 09u00 tot 16u00

Van maandag 12 juli tot en met
vrijdag 16 juli 2021.

INFO kamp

KAMPEN 25

5 dagen plezier in het thema Superhelden voor kinderen
van 3 tot 6 jaar! We klimmen en klauteren over de
sporttoestellen, we spelen een heleboel spelvormen,
knutselen coole maskers en oefenen voor het te gekke
toonmoment. Wij hebben er alvast erg veel zin in! Jullie
ook lieve kleutertjes?

KLEUTERSPORTSTAGE
“SUPERHELDEN”

Geboortejaar vanaf 2010 tot en met
2012

€ 235

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

Met overnachtingen

Van zondag 11 juli 2021
tot en met vrijdag 16 juli 2021

INFO kamp

Hou jij van eten en van proeven? Zin om in een echte
keuken te staan, te snijden en bakken en van eenvoudige
gerechten een meesterwerk te maken? We stellen ons
menu samen, gaan de ingrediënten kopen en maken alles
klaar. Daarna smullen we van onze creaties.

TOPCHEFS

Organisatie van Play & Sport

I

Inschrijven via www.playsport.be

I

Geboortejaar vanaf 2009 tot en met 2015

€ 135

GBS De Sleutelbloem, Schoolplein 2, 2960 Brecht

Gratis voor- en na opvang:
08u00 – 09u00 & 16u00 – 17u00

Van 09u00 tot 16u00

Van maandag 12 juli tot en met vrijdag 16 juli 2021.

Organisatie van Play & Sport

Inschrijven via www.playsport.be

I
I

Geboortejaar vanaf 2009 tot en met 2015

€ 120

GBS De Sleutelbloem, Schoolplein 2, 2960 Brecht

Gratis voor- en na opvang:
08u00 – 09u00 & 16u00 – 17u00

Van 09u00 tot 16u00

Van maandag 12 juli tot en met vrijdag 16 juli 2021.

INFO kamp

Wil je graag kennismaken met deze stoere
verdedigingssport? Of wil je jouw judo-vaardigheden
extra trainen in de vakantie? Neem dan zeker deel aan
deze uitdagende en niveaugerichte judostage. We bieden
voldoende afwisseling d.m.v. verschillende omnisporten en
leuke balsporten zoals trefbal, hockey en baseball.

We werken de ganse week rond verschillende beroepen
bij Play & Sport. De kinderen leren bij over verschillende
beroepen en denken misschien zelf als eens na wat ze
willen worden?
Elke dag staan er ook leuke sport- en knutselactiviteiten op
het programma binnen het beroepenthema!
Wie weet komt de politie, de brandweer of de boer langs?
Of wie weet ontmoeten we wel een goochelaar?

INFO kamp

JUDO & OMNISPORT

BEROEPENSPORTSTAGE

KAMPEN 26

Professioneel striptekenaar Steven De Rie leert ons de
kneepjes van het striptekenen. We bedenken zelf de
coolste helden en spannendste verhalen. We gaan op
uitstap en spelen een gotcha (iedereen krijgt een naam en
moet deze persoon “uitschakelen”. Wie laatste overblijft,
heeft gewonnen). Hoe scoor jij in de stripquiz?

We bouwen een eigen vlot, slapen een nacht in de tent en
gaan mountainbiken. Ook proberen we te koken op een
houtvuur. Welke gerechten maak jij klaar in je kookpot?

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

Geboortejaar vanaf 2010 tot en met 2012

Organisatie van Gekkoo

Organisatie van Gekkoo

Inschrijven via www.gekkoo.be

Geboortejaar vanaf 2007 tot en met 2009

KAMPEN 27

Met overnachtingen

€ 235

€ 235

Van zondag 18 juli 2021 tot en met vrijdag 23 juli 2021

Inschrijven via www.gekkoo.be

INFO kamp

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

Met overnachtingen

Van zondag 18 juli 2021 tot en met
vrijdag 23 juli 2021

INFO kamp

CARTOONS & COMICS

#ADVENTUREMIX

Organisatie van Gekkoo

€ 225

Organisatie van Gekkoo

Inschrijven via www.gekkoo.be

Geboortejaar vanaf 2015 tot en
met 2016

Inschrijven via www.gekkoo.be

Geboortejaar vanaf 2010 tot en met 2012

€ 235

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

Met overnachtingen

Van zondag 18 juli 2021 tot en met
vrijdag 23 juli 2021

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

Met overnachtingen

Van zondag 18 juli 2021 tot en met
vrijdag 23 juli 2021

INFO kamp

Professioneel striptekenaar Steven De Rie komt een
workshop striptekenen geven en leert ons de kneepjes
van het vak. Samen bedenken we de coolste helden en
spannendste verhalen.

We zitten gevangen in een sprookjesboek. Op onze tocht
om te ontsnappen komen we allerlei sprookjesfiguren
tegen. Samen leren we bekende en minder bekende
sprookjes kennen via kamishibai (Japans verteltheater),
voorlezen, zang en dans. In het thema van het sprookje
gaan we aan de slag: we maken heksensoep met eetbare
spinnetjes, knutselen, luieren in onze snoezelhoek in de
vorm van een snoephuisje,…
INFO kamp

STRIPHELDEN

HET SPROOKJESBOS

KAMPEN 28

Organisatie van Gekkoo

Inschrijven via www.gekkoo.be

Geboortejaar vanaf 2013 tot en
met 2014

€ 225

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

Met overnachtingen

Van zondag 18 juli 2021 tot en
met vrijdag 23 juli 2021

INFO kamp

Samen gaan we op zoek naar leuke onderwerpen om over te
schrijven (bloggen) op onze Facebookgroep. We zorgen voor
een tekstje en maken onze eigen foto’s. We maken ook korte
filmpjes (vloggen) over wat we allemaal meemaken.

We verzinnen onze eigen superheldennaam en -krachten
en maken een cape en een masker. Samen gaan we op
superheldentraining. We spelen het superheldenspel
samen met de striphelden en doen allerlei opdrachtjes en
een zoektocht. Aan het einde van de week halen we ons
superheldendiploma.

Organisatie van Gekkoo

Inschrijven via www.gekkoo.be

KAMPEN 29

Geboortejaar vanaf 2007 tot en
met 2009

€ 235

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

Met overnachtingen

Van zondag 25 juli 2021 tot en
met vrijdag 30 juli 2021

INFO kamp

BLOGGEN EN VLOGGEN

SUPERHELDENSOEP

Organisatie van Gekkoo

Inschrijven via www.gekkoo.be

Geboortejaar vanaf 2010 tot en
met 2012

€ 235

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

Met overnachtingen

Van zondag 25 juli 2021 tot en
met vrijdag 30 juli 2021

Organisatie van Gekkoo

Inschrijven via www.gekkoo.be

Geboortejaar vanaf 2013 tot en
met 2014

€ 225

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

Met overnachtingen

Van zondag 25 juli 2021 tot en
met vrijdag 30 juli 2021

INFO kamp

We halen de schrijver in ons naar boven en maken
ons eigen griezelverhaal. Samen zetten we een echt
luisterverhaal op. We bouwen een spookhuis en maken
griezelige knutselwerkjes. Ben jij bang in het donker? Durf
jij te proeven van onze griezelige gerechtjes?

Ben je helemaal zot van bakken en desserten? Welkom
bij “Bake off Brecht”. In de goed uitgerust professionele
keuken van ons verblijf is alles aanwezig om onze
eigen bakwedstrijd te houden. We leren verschillende
baktechnieken en maken taarten, cakes,… We kloppen
slagroom en versieren onze creaties. Slaag jij erin een
recept te verzinnen met de ingrediënten in de koelkast?

INFO kamp

GRIEZELGELUIDEN

DE BAKFABRIEK

KAMPEN 30

Geboortejaar vanaf 2007 tot en met 2009
Inschrijven via www.gekkoo.be
Organisatie van Gekkoo

Inschrijven via www.gekkoo.be

Organisatie van Gekkoo

€ 235

KAMPEN 31

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

Met overnachtingen

Van zondag 25 juli 2021 tot en met vrijdag 30 juli 2021

Geboortejaar vanaf 2010 tot en
met 2012

€ 235

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

Met overnachtingen

Van zondag 25 juli 2021 tot en met
vrijdag 30 juli 2021
INFO kamp

Een week lang proberen we allerlei leuke en uitdagende
sporten en spelen uit. We gaan zwemmen, voetballen,
basketten, hockeyen, mountainbiken,… We trainen, leren
nieuwe technieken, spelen een wedstrijd,… We verzinnen
zelf een nieuwe sport en ontwerpen onze eigen sportoutfit.

Ben je een beetje verlegen? Dat is helemaal niet erg.
Op een speelse en muzikale manier werken we aan ons
zelfvertrouwen. Stap voor stap worden we zekerder van
onszelf en durven we op een podium te staan voor de
anderen. We maken muziek met onze zelfgemaakte
instrumenten. Samen spelen we leuke spelletjes waarbij
teambuilding centraal staat. We schitteren in een fotoshoot
waarvoor we elkaar schminken en elkaars haar doen. Aan het
einde van de week maken we een filmpje van ons optreden.

INFO kamp

SPORTMIX

OP DE PLANKEN

Organisatie van Gekkoo

Inschrijven via www.gekkoo.be

Geboortejaar vanaf 2013 tot en
met 2014

€ 225

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

Met overnachtingen

Van zondag 25 juli 2021 tot en
met vrijdag 30 juli 2021

INFO kamp

Als echte ruimtevaarders ontdekken we het heelal. Maak
je klaar voor een tocht langs verschillende sterren en
planeten. De Uraniamobiel komt langs: we kijken door
telescopen, verrekijkers,… en leren alles over de ruimte. We
doen allerlei wetenschappelijke proefjes en bouwen onze
eigen grote ruimteraket.

STERREN EN PLANETEN

Organisatie van Little Ball Village

Inschrijven via www.littleballvillage.be

Geboortejaar vanaf 2015 tot en met 2018

€ 112

Leonardusschool, Dorpstraat 12, Sint-Lenaarts

€ 15 per week

Vooropvang vanaf 8.00 uur en
naopvang tot 17.30 uur

Van 9.00 uur tot 16.00 uur

Van maandag 26 juli
2021 tot en met
vrijdag 30 juli 2021

INFO kamp

Een leuke sport- en knutselweek met Ballie als centrale
figuur. Kabouter Bal en de balalaika’s willen samen een
groot voetbalfeest organiseren. Ze hebben nog heel wat
werk: ze moeten nog voetbaltrucjes leren, de zaal versieren,
de spelers leren kennen, goede ballen zoek, … Willen de
kleuters en Ballie hen helpen?

KABOUTER BAL EN DE
BALALAIKA’S

32

I

Organisatie van Play & Sport

Inschrijven via www.playsport.be

Geboortejaar vanaf 2015 tot en met 2018

€ 115

GBS De Sleutelbloem, Schoolplein 2, 2960 Brecht

Gratis voor- en na opvang:
08u00 – 09u00 & 16u00 – 17u00

Van 09u00 tot 16u00

Van maandag 26 juli tot en met vrijdag 30 juli 2021.

INFO kamp

I

Dag letterkampioentjes! We sporten, knutselen,
kliederen en kladderen een ganse week in het thema ‘Het
letterwinkeltje’. ABC, doe jij met ons mee?

KLEUTERSPORTSTAGE
“HET LETTERWINKELTJE”

Organisatie van Play & Sport

Inschrijven via www.playsport.be

Geboortejaar vanaf 2009 tot en met
2015

€ 120

GBS De Sleutelbloem,
Schoolplein 2, 2960 Brecht

Gratis voor- en na opvang:
08u00 – 09u00 & 16u00 – 17u00

Van 09u00 tot 16u00

Van maandag 26 juli tot en met
vrijdag 30 juli 2021.

INFO kamp

I
I

KAMPEN 33

Tijdens de dansstage ‘Feel the beat’ gaan we een ganse
week dansen op de leukste beats!
We leren verschillende choreografieën en werken toe naar
een spetterend dansoptreden op het einde van de week!
Tussendoor knutselen we ook leuke decoratie die we
gebruiken tijdens het optreden.

DANSSTAGE “FEEL THE BEAT”

I

I

Organisatie van Play & Sport

Inschrijven via www.playsport.be

Geboortejaar vanaf 2009 tot en met 2015

Organisatie van Hippotherapie PonyWijs
en Kindercoach H’Anker

Inschrijven via https://hanker-kampen.tickoweb.be/

Geboortejaar vanaf 2011 tot en met 2016

€ 158

Hippotherapie PonyWijs, Hoogstraatsebaan 94a,
Sint-Lenaarts

GBS De Sleutelbloem, Schoolplein 2, 2960 Brecht

€ 120

€ 0,50 per begonnen kwartier

Vooropvang vanaf 8.00 uur en naopvang tot 17.00 uur

9.00 uur tot 16.00

Van dinsdag 27 juli 2021 tot en met vrijdag 30 juli 2021

Gratis voor- en na opvang:
08u00 – 09u00 & 16u00 – 17u00

Van 09u00 tot 16u00

Van maandag 26 juli tot en met vrijdag 30 juli 2021.

INFO Kamp

Zitten je emoties soms wel eens in de war? Samen
met de gevoelsmonstertjes gaan we op pad om ze
netjes te ordenen. Dat doen we met leuke activiteiten
zoals spelletjes, verhalen, knutselen, lekker kokkerellen,
bewegen,… En ook bij de pony’s doen we zachte, leuke,
dappere,… activiteiten.
Welke emoji vind jij het leukst?

Jongens en meisjes die gek zijn van knutselen kunnen
deze week hun hartje weer ophalen. Bovendien laten we
onze fantasie de vrije loop en ontwerpen we een prachtig
museum. We maken ook tijd om te bewegen en te sporten.
Een superleuke afwisseling.

INFO Kamp

EMOJI IN DE TIPI

CREA EN OMNISPORT

KAMPEN 34

Organisatie van Gekkoo

Inschrijven via www.gekkoo.be

Geboortejaar vanaf 2010 tot en met 2012

€ 235

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

Met overnachtingen

Van zondag 1 augustus 2021 tot en met vrijdag 6 augustus 2021

INFO kamp

Organisatie van Gekkoo

Inschrijven via www.gekkoo.be

Geboortejaar vanaf 2007 tot en met 2009

€ 235

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

Met overnachtingen

Van zondag 1 augustus 2021 tot en met
vrijdag 6 augustus 2021

KAMPEN 35

Slechterik Vhordurax heeft ons koninkrijk vervloekt. De
tijd dringt om deze vloek op te heffen of ons koninkrijk zal
voorgoed vergaan. Alle volkeren uit ons koninkrijk zullen
moeten samenwerken en hun krachten bundelen. Bereid
je voor op een ongeziene strijd vol magische krachten en
mythische wezens. Lukt het ons om samen Vhordurax te
verslaan?

We gaan op speurtocht in en rond ons kasteel op zoek naar
de magische hamer. Deze wordt al jarenlang bewaard in een
geheime kamer. Deze kamer is betoverd is met bijzondere
krachten. Kunnen we de magische kasteelbewoners
overtuigen om hun geheimen prijs te geven?

INFO kamp

DE VLOEK VAN VHORDURAX

DE MAGISCHE HAMER

Organisatie van Gekkoo

Inschrijven via www.gekkoo.be

Geboortejaar vanaf 2010 tot en met 2012

€ 235

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

Met overnachtingen

Van zondag 1 augustus 2021 tot en met
vrijdag 6 augustus 2021

INFO kamp

Heb jij zin om vier heerlijke dagen te beleven? We gaan
heerlijk relaxen en chillen, leren onszelf beter kennen en
gaan op zoek naar wat ons gelukkig maakt. Tijdens het kamp
gaan we op schatgraverstocht naar jouw krachten en doen
we allerlei ontspannende dingen. Van spelletjes en creatieve
verwerkingen tot lekker kokkerellen. En natuurlijk komen we
regelmatig uit de tipi om in contact te treden met de pony’s
en paarden. Welke dromen branden er in jou?

Al eeuwenlang wordt de legende van het verloren
koninkrijk doorverteld. Nog nooit wist iemand het verloren
koninkrijk terug te vinden. Durven jullie het aan om mee op
zoek te gaan naar deze magische plek?

Organisatie van Hippotherapie PonyWijs
en Kindercoach H’Anker

Inschrijven via
https://hanker-kampen.tickoweb.be/

Geboortejaar vanaf 2007 tot en met 2012

€ 158

Hippotherapie PonyWijs,
Hoogstraatsebaan 94a, Sint-Lenaarts

€ 0,50 per begonnen kwartier

Vooropvang vanaf 8.00 uur en naopvang
tot 17.00 uur

9.00 uur tot 16.00

Van maandag 2 augustus 2021 tot en met
donderdag 5 augustus 2021

INFO Kamp

RELAXI IN DE TIPI

HET VERLOREN KONINKRIJK

KAMPEN 36

Organisatie van Gekkoo

Inschrijven via www.gekkoo.be

Geboortejaar vanaf 2007 tot en met 2009

€ 235

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

Met overnachtingen

Van zondag 8 augustus 2021 tot en met
vrijdag 13 augustus 2021

Organisatie van Gekkoo

Inschrijven via www.gekkoo.be

Geboortejaar vanaf 2013 tot en met 2014

€ 225

KAMPEN 37

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

Met overnachtingen

Van zondag 8 augustus 2021 tot en
met vrijdag 13 augustus 2021

INFO kamp

We laten ons inspireren door kunstenaars zoals Picasso en
Jackson Pollock en maken extra large tekeningen, doen aan
action painting, boetseren gezichten in klei,… We stellen
alles tentoon in ons eigen kunstmuseum. We gaan aan
de slag met recyclagemateriaal. Wat tover jij tevoorschijn
met kroonkurken, rietjes, kralen, flessen, gekleurd touw,…
We bouwen ook een megagrote knikkerbaan met allerlei
materialen.

Dit kamp is ideaal voor iedereen die liever buiten dan
binnen zit. We gaan op speurtocht in de bossen en
helpen de natuur door te ploggen (joggen en tegelijk
afval opruimen). We bouwen kampen en spelen een
cool bosspel. We maken onze eigen kleigezichten op de
bomen en creëren de zotste kunstwerken met natuurlijke
materialen.

INFO kamp

KUNSTKANONNEN

DE BANGELIJKE BOSBENDE

Organisatie van Little Ball Village

Geboortejaar vanaf 2010 tot en met 2012

Organisatie van Gekkoo

Inschrijven via www.gekkoo.be

Inschrijven via www.littleballvillage.be

Geboortejaar vanaf 2015 tot en met 2018

€ 112

Leonardusschool, Dorpstraat 12, Sint-Lenaarts

€ 15 per week

Vooropvang vanaf 8.00 uur en naopvang tot 17.30 uur

Van 9.00 uur tot 16.00 uur

Van maandag 9 augustus 2021 tot en
met vrijdag 13 augustus 2021

€ 235

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

Met overnachtingen

Van zondag 8 augustus 2021 tot en
met vrijdag 13 augustus 2021

INFO kamp

Een leuke sport- en knutselweek met Ballie als centrale
figuur. Ballie ontdekt de verkleinmachine. Hij wil zo klein
worden dat hij kan spelen met Ruby de rups, voedsel
verzamelen met Kevin de kever en slijmsporen maken met
Sabien de slak.

Knutselen, dingen in elkaar zetten, bouwen,... we vliegen
erin als echte bouwexperts. In de voormiddag maken we
de gekste bouwsels met bamboe, kapla,... en bouwen
we kampen. In de namiddag werken we aan onze eigen
zeepkisten. Samen met je team bouw je je gocart om tot
een coole racemachine. Natuurlijk horen daar ook een
gepimpte helm en race-outfit bij. Aan het einde van de
week nemen de zeepkisten deel aan de grote wedstrijd.
Welk team komt het eerst over de finish?
INFO kamp

BALLIE WORDT VERKLEIND

VAN A TOT ZEEPKIST

KAMPEN 38

Inschrijven via www.gekkoo.be

Geboortejaar vanaf 2015 tot en met
2018

Organisatie van Little Ball Village

Inschrijven via www.littleballvillage.be

Geboortejaar vanaf 2009 tot en met 2013

€ 112

Organisatie van Gekkoo

€ 235

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

Met overnachtingen

Van zondag 15 augustus 2021 tot en met
zaterdag 21 augustus 2021

GBS de Sleutelbloem,
Schoolplein 2, Brecht

€ 15 per week

Vooropvang vanaf 8.00 uur en
naopvang tot 17.30 uur

Van 9.00 uur tot 16.00 uur

Van maandag 9 augustus 2021 tot en
met vrijdag 13 augustus 2021
INFO kamp

KAMPEN 39

Wat zijn jouw favoriete dansmoves? We gaan samen met
een enthousiaste danscoach aan de slag en ontdekken
verschillende dansstijlen. We spelen spelletjes op muziek,
leren in het ritme dansen en doen een optreden voor de
deelnemers van de andere kampen.

Een leuke sport- en knutselweek met Ballie als centrale
figuur. Ballie ontdekt de verkleinmachine. Hij wil zo klein
worden dat hij kan spelen met Ruby de rups, voedsel
verzamelen met Kevin de kever en slijmsporen maken met
Sabien de slak.

INFO kamp

DANSKAMP

BALLIE WORDT VERKLEIND

Organisatie van Gekkoo

Inschrijven via www.gekkoo.be

Geboortejaar vanaf 2004 tot
en met 2015

€ 235

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

Met overnachtingen

Van zondag 15 augustus 2021 tot en
met zaterdag 21 augustus 2021

Organisatie van Gekkoo

Inschrijven via www.gekkoo.be

Geboortejaar vanaf 2009 tot en met 2013

€ 235

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

Met overnachtingen

Van zondag 15 augustus 2021 tot en
met zaterdag 21 augustus 2021

INFO kamp

Beweeg je graag en is stilzitten niet je ding? Een week lang
proberen we allerlei leuke en uitdagende sporten en spelen uit.

Leer de kneepjes van het handbal-vak van gediplomeerde
trainers. Op dit kamp wisselen we training af met een
keertje samen zwemmen, vuile spelen, groepsspelen,...

INFO kamp

OMNISPORTKAMP

HANDBALKAMP

KAMPEN 40

Organisatie van Gekkoo

Inschrijven via www.gekkoo.be

Geboortejaar vanaf 2014 tot en met 2016

€ 235

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

Met overnachtingen

Van zondag 15 augustus 2021 tot en met
zaterdag 21 augustus 2021

INFO kamp

Handstand? Salto? Zo geflikt! Op dit kamp wisselen we
training af met een keertje samen zwemmen, vuile spelen,
groepsspelen,…

Beweeg je graag en is stilzitten niet je ding? Een week lang
proberen we allerlei leuke en uitdagende sporten en spelen
uit. Natuurlijk gaan we ’s namiddags ook een keertje samen
zwemmen, doen we vuile spelen, groepsspelen,…

Organisatie van Gekkoo

Inschrijven via www.gekkoo.be

Geboortejaar vanaf 2008 tot en met 2013

€ 235

KAMPEN 41

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

Met overnachtingen

Van zondag 15 augustus 2021 tot en met
zaterdag 21 augustus 2021

INFO kamp

TURNKAMP

SPORTMIXKAMP

Organisatie van Gekkoo

Inschrijven via www.gekkoo.be

Geboortejaar vanaf 2009 tot en met 2013

€ 235

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

Met overnachtingen

Van zondag 15 augustus 2021 tot en
met zaterdag 21 augustus 2021

INFO kamp

Een leuke combinatie van Yoga en creativiteit

Op speelse wijze oefenen we onze voetbaltechnieken. We
trainen, spelen wedstrijdjes en doen trucjes met de bal.

Organisatie van Bija Kinderyoga

Inschrijven via www.bijakinderyoga.com of via
bijakinderyoga@outlook.com

Geboortejaar vanaf 2009 tot en met 2015

€ 90

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

10.00 uur tot 16.00 uur

Van maandag 16 augustus 2021 tot en
met woensdag 18 augustus 2021

INFO kamp

CREATIEF YOGAKAMP

VOETBALKAMP

KAMPEN 42

Organisatie van Gemeente Brecht in
samenwerking met de Techniek- en
Wetenschapsacademie.

Inschrijven via www.brecht.be/vrije-tijd

Geboortejaar vanaf 2008 tot en met 2011

€ 125

GC Jan Vander Noot, Mudaeusstraat 9, Brecht

9.00 uur tot 16.00 uur

Van maandag 16 augustus 2021
tot en met vrijdag 20 augustus 2021

INFO kamp

Scratch, Kodu, een tekenfilm ontwerpen, … Deze week
dompelen we ons onder in de wereld van robots en
3D-tekenen. Een hele week vol ICT-uitdagingen!

ROBOTS, 3D EN GAMELAB
STEM KAMP

Organisatie Omnisportkamp Brecht

Inschrijven via
https://www.omnisportkamp.be/

Geboortejaar vanaf 2007 tot en met 2015

€ 94

GBS De Schakel, Kerkstraat 1,
Sint-Lenaarts

Vooropvang vanaf 8.00 uur en naopvang
tot 17.00 uur

9.00 uur tot 16.00 uur

Van maandag 16 augustus 2021 tot en
met vrijdag 20 augustus 2021

INFO kamp

KAMPEN 43

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

OMNISPORTKAMPEN

Organisatie Omnisportkamp Brecht

Inschrijven via
https://www.omnisportkamp.be/

Geboortejaar vanaf 2007 tot
en met 2015

€ 94

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

Vooropvang vanaf 8.00 uur en
naopvang tot 17.00 uur

9.00 uur tot 16.00 uur

Van maandag 16 augustus 2021 tot
en met vrijdag 20 augustus 2021

Organisatie van Jonge Helden

Inschrijven via www.jongehelden.be/aanbod

Geboortejaar vanaf 2015 tot en met 2017

€ 90

GO! Daltonschool In ’t Groen (Leopoldstraat 15,
2960 Sint-Lenaarts)

Gratis opvang van 08u00 tot 18u00.

Van 09u00 tot 16u00

Van maandag 16 augustus 2021 tot en
met vrijdag 20 augustus 2021

INFO kamp

“HELP, HELP!” Hoor jij dat ook? Dat zijn onschuldige
burgers die onze hulp dringend nodig hebben! Haal je
superkrachten maar boven en trek je zelfgemaakte cape uit
de kast, want wij gaan ze redden. We zijn onverslaanbaar,
want wij zijn Supertastisch!

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

INFO kamp

SUPERTASTISCH

OMNISPORTKAMPEN

KAMPEN 44

Organisatie van Gekkoo

€ 90

Organisatie van Jonge Helden

Inschrijven via www.jongehelden.be/aanbod

Geboortejaar vanaf 2011 tot en met 2014

Inschrijven via www.gekkoo.be

Geboortejaar vanaf 2013 tot en met 2014

€ 225

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

Met overnachtingen

Van zondag 22 augustus 2021 tot en met
vrijdag 27 augustus 2021

GO! Daltonschool In ’t Groen
(Leopoldstraat 15, 2960 Sint-Lenaarts)

Gratis opvang van 08u00 tot 18u00.

Van 09u00 tot 16u00

Van maandag 16 augustus 2021 tot en
met vrijdag 20 augustus 2021

INFO kamp

KAMPEN 45

We vliegen met onze zelfgemaakte bezem naar een
magische wereld vol draken en eenhoorns. Met onze
tovenaarshoed op maken we toverdrankjes. We verzinnen
het perfecte recept voor heksensoep. En hoe goed werken
onze toverspreuken en magische stenen? Aan het einde
van de week behalen we ons tovenaarsdiploma.

Kom snel, onze raket staat klaar om te vertrekken! Naar
waar? De maan? Een planeet vol aliens? Een reisje naar
de toekomst? Dat kies jij! Trek je ruimtepak maar aan en
bereid je voor op een buitenaards avontuur.

INFO kamp

ABRACADABRA

KOMEETPLANEET

Organisatie van Gekkoo

Inschrijven via www.gekkoo.be

Geboortejaar vanaf 2013 tot en met 2014

€ 225

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

Met overnachtingen

Van zondag 22 augustus 2021 tot en met
vrijdag 27 augustus 2021

Organisatie van Gekkoo

Inschrijven via www.gekkoo.be

Geboortejaar vanaf 2010 tot en met 2012

€ 235

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

Met overnachtingen

Van zondag 22 augustus 2021 tot en met
vrijdag 27 augustus 2021

INFO kamp

We richten ons clubhuis in en verzinnen sluwe streken
om de anderen beet te nemen. Dat wordt lachen! Ontdek
jij hoe die goocheltruc werkt? Wie speelt het beste vals
tijdens het gezelschapsspel? We gaan op stap met onze
verborgen camera. Hoe reageren voorbijgangers als we
onze drollenkoekjes van straat oprapen en opeten?

Dit kamp is ideaal voor iedereen die liever buiten dan
binnen zit. Samen ontdekken we de geheimen van het bos
en zijn bewoners. We doen allerlei actieve bosspelen maar
gaan ook rustig op ontdekking naar de wezens die je in een
bos kan vinden.

INFO kamp

CLUB KATTENKWAAD

BEESTIGE BOSBENDE

KAMPEN 46

Organisatie van Gekkoo

Inschrijven via www.gekkoo.be

Geboortejaar vanaf 2010 tot en met 2012

€ 235

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

Met overnachtingen

Van zondag 22 augustus 2021 tot en met
vrijdag 27 augustus 2021

Organisatie van Gekkoo

Inschrijven via www.gekkoo.be

Geboortejaar vanaf 2007 tot en met 2009

€ 235

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

Met overnachtingen

Van zondag 22 augustus 2021 tot en met
vrijdag 27 augustus 2021

INFO kamp

KAMPEN 47

Alles staat in het teken van spelen: vuile spelen,
gezelschapsspelen, XL-spelen, paintball,… Maar opgelet,
er is een saboteur die probeert dwars te liggen. Kan jij hem
ontmaskeren? Ben jij ook zo zot van gezelschapsspelletjes?
Een speelbord, kaarten, dobbelstenen,… Hoe zit jouw ideale
spel eruit? We maken het gewoon zelf.

We snellen de chaotisch chef te hulp. Zijn receptenboek
is in het water gevallen. Kunnen we hem helpen zodat
we kunnen deelnemen aan Master Chef? We reizen
naar Japan, maken onze eigen menukaart en spelen het
etiquettespel. Krijgt ons restaurant aan het einde van de
week 5 sterren?

INFO kamp

GAME ON!

DE CHAOTISCHE CHEF

Organisatie van Gekkoo

Inschrijven via www.gekkoo.be

Geboortejaar vanaf 2007 tot en met 2009

€ 235

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

Met overnachtingen

Van zondag 22 augustus 2021 tot en
met vrijdag 27 augustus 2021

INFO kamp

We maken van oude zaken fonkelnieuwe spullen. Da’s
pas duurzaam. Restjes stof transformeren we in een
leuke plantenhouder, met houtoverschotjes maken we
een kapstok of memobord,… ook die oude boeken krijgen
een nieuwe bestemming als geheime verstopplek voor
onze lievelingsvoorwerpen. Samen met de creatieve
duizendpoten van Atelier Rojo ontwerpen en maken we
onze eigen kleding.

UPCYCLING

Organisatie van Play & Sport

Inschrijven via www.playsport.be

Geboortejaar vanaf 2015 tot en met
2018

€ 115

Sporthal De Ring, Ambachtslaan 7,
2960 Brecht

Gratis voor- en na opvang:
08u00 – 09u00 & 16u00 – 17u00

Van 09u00 tot 16u00

Van maandag 23 augustus tot en met
vrijdag 27 augustus 2021.

INFO Kamp

I
I

Dag muziekantjes! We sporten, zingen, knutselen,
kliederen en kladderen een ganse week in het thema ‘De
muziekdoos’. We maken er samen een echt orkest van!

KLEUTERSPORTSTAGE
“DE MUZIEKDOOS”

KAMPEN 48

Organisatie van Play & Sport

Inschrijven via www.playsport.be

I
I

Geboortejaar vanaf 2009 tot en met 2015

€ 130

Sporthal De Ring, Ambachtslaan 7,
2960 Brecht

Gratis voor- en na opvang:
08u00 – 09u00 & 16u00 – 17u00

Van 09u00 tot 16u00

Van maandag 23 augustus tot en
met vrijdag 27 augustus 2021.

INFO kamp

Hou jij van een coole fotoshoot, leuke kapsels maken,
schminken, een discoparty en een portie dans? Dan is deze
supertoffe stage vast iets voor jou.

GLITTER EN
GLAMOURSTAGE

I
I

Organisatie van Play & Sport
KAMPEN 49

Inschrijven via www.playsport.be

Geboortejaar vanaf 2009 tot en
met 2015

€ 115

Sporthal De Ring, Ambachtslaan 7,
2960 Brecht

Gratis voor- en na opvang:
08u00 – 09u00 & 16u00 – 17u00

Van 09u00 tot 16u00

Van maandag 23 augustus tot en
met vrijdag 27 augustus 2021.

INFO kamp

Deze week krijg je een gevarieerd palet aan toegankelijke
basporten voorgeschoteld. Zo gaan we trefballen, spelen
we hockey en staan we met de baseball bad in de aanslag
om er een ferme lap op te geven. Natuurlijk staan er ook
nog een hele hoop andere balspelen en omnisporten op
het programma die zowel toegankelijk zijn voor jongens als
voor meisjes.

BALSPORTENCOCKTAIL

Organisatie van Bija Kinderyoga

Inschrijven via www.bijakinderyoga.com of
via bijakinderyoga@outlook.com

Geboortejaar vanaf 2005 tot en met 2009

€ 90

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

10.00 uur tot 16.00 uur

Van maandag 23 augustus 2021 tot en
met woensdag 25 augustus 2021

INFO Kamp

Een leuke combinatie van Yoga en creativiteit.

BIJA KINDERYOGA

Organisatie van Gemeente Brecht in samenwerking
met de Techniek- en Wetenschapsacademie.

Inschrijven via www.brecht.be/vrije-tijd

Geboortejaar vanaf 2008 tot en met 2011

€ 125

GC Jan Vander Noot, Mudaeusstraat 9, Brecht

9.00 uur tot 16.00 uur

Van maandag 23 augustus 2021 tot en
met vrijdag 27 augustus 2021

INFO kamp

Wilde je altijd al eens je eigen zaklamp of insectenhotel
maken? Ontwikkel je graag eens een tekenfilm of speel
je graag met een drone? Laat je deze week helemaal
onderdompelen in de wereld van techniek en ICT!

TECHNIEK EN ICT STEM
KAMP

KAMPEN 50

51

#staysafe

tot binnenkort

