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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 01/10 
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.

ATTESTEN
Vanaf 28 mei 2018 werken we met een nieuw 
ticketsysteem. Voor alle jeugdactiviteiten, uitgezonderd 
sport- en themakampen in de zomer van 2018, die 
georganiseerd werden na 28/05 kan je een mutualiteits- 
of fiscaal attest verkrijgen via je Gezinsaccount. Klik in je 
Gezinsaccount op de knop ‘Attest’ en download hier nu al 
je mutualiteitsattest. Deze 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 via het nieuwe ticketsysteem 
werden aangekocht, is het nog even wachten! De fiscale 
attesten vanaf 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 zullen de fiscale attesten al 
via e-mail verstuurd worden vanaf oktober 2018!

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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VOORLEZEN IN DE BIB
In de bibliotheek van Brecht en Sint-Job-in-’t-Goor worden 
toffe, spannende en grappige verhalen voorgelezen. Telkens 
kan je meedoen aan een leuke activiteit die bij het thema past. 
Mama’s, papa’s, oma’s, opa’s,… zijn welkom om mee te luisteren 
of kunnen snuisteren in alles wat de bib te bieden heeft.

Woensdag 19 september 2018 
Woensdag 3 en 17 oktober 2018      
Woensdag 14 en 28 november 2018 
Woensdag 12 december 2018

14.00 tot 15.00 uur

Bibliotheek Brecht, Mudaeusstraat 9, 
Brecht

Bibliotheek Sint-Job-in-’t-Goor, Kerklei 2, 
Sint-Job-in-’t-Goor 

Gratis

Geen inschrijving nodig

VOORLEZEN

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

Da-bi-doe 
Oh do you like autumn & winter too?
 
Tijd dus voor fluffy sweaters, warme chocolademelk, smoutebollen én kabouters, Halloween, frisse uitstappen, zomerse 
beats en nog zoveel meer! Blader eens door dit boekje, ga op ontdekkingsreis en maak er een onvergetelijke herfst- en 
kerstvakantie van!
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SCHOLENVELDLOOP
Het schooljaar is gestart en zoals elk jaar wil dit zeggen dat de scholen-
veldloop nabij is. Op deze dag mogen alle kinderen uit de lagere scholen 
hun beste beentje voorzetten om de eer van hun school hoog te houden. 
Per leerjaar lopen de meisjes en jongens (ieder in een eigen race) 
volgens hun kunnen naar de eindmeet. Een sportief feest voor iedereen 
onder het motto: deelnemen en volhouden is belangrijker dan winnen.
Ook dit jaar zijn we weer te gast op de terreinen van KSK Brecht op 
woensdagnamiddag 26 september. Het eerste startschot voor de aller-
jongsten van het eerste leerjaar zal weerklinken om 14.00 uur. Vooraf 
warmen we op samen met Kik en Eek. Voor elke deelnemer is er een 
medaille en een gezonde snack.

Woensdag 26 september 2018

14.00 tot 16.00 uur

K Brecht SK, Ambachtslaan 9 , Brecht

Gratis

Inschrijven via de turnleerkracht op 
school voor 17 september

In samenwerking met de scholen van 
Brecht, SVS en Sport Vlaanderen

SPORT 

Zondag 21 oktober 2018

15.00 uur

GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9, 
Brecht

€ 5

Geboortejaar vanaf 2014 tot en met 2008

THEATERVOORSTELLING

CIE KRAK: KUS
Een visuele en absurde circusvoorstelling voor de ganse familie! Chantal 
houdt van dansen, zingen en mooi zijn. Jérome houdt van… Chantal! 
Veel verhaal, decor en woorden hebben ze niet nodig, want zonder een 
verstaanbaar woord brengen ze je de lach. Soms subtiel, soms hilarisch om je 
vingers van af te likken.

7
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VIRTUAL REALITY &  
AUGMENTED REALITY
Virtual reality doet je zaken beleven alsof je echt aanwezig bent op die 
bepaalde plek, op dat tijdstip. Maar eigenlijk zit je gewoon in de zetel, 
aan je bureaustoel of in dit geval, in de bib! Zodra je de virtual reality bril 
opzet, word je volledig meegesleurd in de virtuele wereld.
Tijdens deze workshop kan je ook kennismaken met augmented reality. 
Wist je dat je via AR allerlei dingen tot leven kan wekken? Je mag  eerst 
een kleurplaat zo mooi mogelijk inkleuren. Vervolgens brengen we jouw 
tekening tot leven met een app. 
Nieuwsgierig? Kom naar de bib en ontdek en ervaar de mogelijkheden 
van VR en AR!

Woensdag 24 oktober 2018

Doorlopend van 13.30  
tot 16.30 uur

Bibliotheek Brecht,  
Mudaeusstraat 9, Brecht

Gratis

Alle leeftijden

Inschrijven niet nodig

WORKSHOP  

HEKSENTOCHT 
Kom mee wandelen met je familie langs verschillende griezelacts. Zelf 
verkleed is dubbel plezier!
De heksentocht is een niet-begeleide avondwandeling in groep.

Zaterdag 27 oktober 2018

18.30 tot 22.00 uur

Vertrek om de 10 minuten, totale duur  
wandeling ongeveer 1,5 uur

Domein Noenheuvel-Luyckx,  
Abdijlaan 33, Brecht

€ 3 (tot 12 jaar)

€ 6 (volwassenen)

Geboortejaar vanaf 1918 tot en met 2012

Verplicht inschrijven vanaf september tot 
26 oktober 2018

Kinderen moeten begeleid worden door 
volwassene/familie

NIET- BEGELEIDE WANDELING
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KABOUTERLAND
Kabouterland is een te gekke binnen- en 

buitenspeeltuin waar je je kan uitleven 
in een groot ballenband, rollen door de 

carwash, komen spoken in de donkere 
ruimte, glijden van grote glijbanen of 

klimmen in hele hoge springkastelen!

Maandag 29 oktober 2018

Sint-Job-in-’t-Goor  
(Lochtenbergplein):  
vertrek 09.25 uur en  
aankomst 15.55 uur

Brecht  
(parking GBS De Sleutelbloem, Schoolstraat):  
vertrek 09.40 uur  
en aankomst 15.40 uur

Sint-Lenaarts  
(parking voetbal, Houtstraat):  
vertrek 09.50 uur  
en aankomst 15.30 uur

€ 8

Geboortejaar vanaf 2010  
tot en met 2014

Beschikbare plaatsen: 30

Tip: Doe je sokken aan!

Voor- en naopvang  
via Stekelbees Brecht  
en Sint-Lenaarts

UITSTAP

Maandag 29 oktober 2018

13.30 tot 16.30 uur

GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9, 
Brecht

€ 8

Geboortejaar vanaf 2005 tot en met 2010

Beschikbare plaatsen: 20

Voor- en naopvang via Stekelbees Brecht

WORKSHOPFIGUURZAGEN 
Heb jij ooit al eens gezaagd? Nenee, ik bedoel niet aan de oren van je mama 
of papa! Maar echt gezaagd, figuur gezaagd? Want dat is het plan voor 
vandaag. We werken met figuurzaagmachines, waarbij het geluid en de 
beweging de workshop nog dat tikkeltje extra geven! Doe je mee?
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Dinsdag 30 oktober 2018

Sint-Job-in-’t-Goor  
(Lochtenbergplein):  
vertrek 08.00 uur en aankomst 16.00 uur

Brecht  
(parking GBS De Sleutelbloem, Schoolstraat):  
vertrek 08.15 uur en aankomst 15.45 uur

Sint-Lenaarts  
(parking voetbal, Houtstraat): vertrek 08.25 
uur en aankomst 15.35 uur

€ 15

Geboortejaar vanaf 2005 tot en met 2010

Beschikbare plaatsen: 25

Tip: Materiaal wordt voorzien, maar hand-
schoenen zijn verplicht op de piste! Kleed je 
warm aan in een outfit die nat mag worden of 
breng reservekledij mee.

Voor- en naopvang via Stekelbees Brecht  
en Sint-Lenaarts

UITSTAP 

WINTER FUN @ 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.

TENTOONSTELLING  
ROSEMARIE DE VOS
Van 5 tot 24 november 2018 kan je de rondreizende 
tentoonstelling ‘De Bonte Bende van Rosemarie De Vos’ bezoeken 
in de bibliotheken van Brecht. De tentoonstelling biedt een unieke 
inkijk in het werk van de illustrator, haar verschillende stijlen, van 
eerste krabbel tot afgewerkte illustratie, mét leuke kijkkastjes vol 
teken- en schildermateriaal en véél schetsen. Een tentoonstelling 
voor jong en oud!

Je kan ook naar de workshop van Rosemarie De Vos. Blader hiervoor 
nog een paar bladzijden verder in het boekje!

Maandag 5 tot zaterdag 24 november 2018

Doorlopend (tijdens de openingsuren van 
de bib) kan je de tentoonstelling bekijken 
op volgende locaties:

Bibliotheek Sint-Job-in-’t-Goor:  
5 - 10 november 2018

Bibliotheek Sint-Lenaarts:  
14 - 17 november 2018

Bibliotheek Brecht:  
19 - 24 november 2018

Gratis

Alle leeftijden

TENTOONSTELLING
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GRENSGEVAL: 
PLOCK 

Een voorstelling voor iedereen die wel 
eens buiten de lijntjes wil kleuren.

Camiel probeert het schilderij van zijn 
grote voorbeeld Jackson Pollock na 

te maken. Maar hoe krijgt hij de juiste 
vlek op de juiste plek? Moet hij de verf 

druipen, gieten, spatten, smijten? Werken 
met kwasten of stokken of volledige potten? 

Zijn hele lichaam gooit hij in de strijd. Maar 
hoe hij ook draait, springt, rolt of zweeft, zijn 

schilderij lijkt niet op het origineel. Plock! is 
beeldend theater dat alle zintuigen prikkelt met 

brommende verfpotten, gekleurde geluiden, 
dansende verf en een acrobatische schilder.

Woensdag 14 november 2018

15.00 uur

GC Jan vander Noot,  
Mudaeusstraat 9, Brecht

€ 5

Geboortejaar vanaf 1914 tot  
en met 2014 
 
Deze voorstelling staat 
ook geprogrammeerd als 
schoolvoorstelling in enkele 
Brechtse scholen. Geen 
twee keer hetzelfde zien?  
Check dan even bij  
de meester of juf!

THEATERVOORSTELLING

Zondag 18 november 2018

Doorlopend van  
10.00 tot 13.00 uur

IKO, Gasthuisstraat 42, Brecht

Gratis

WORKSHOP  

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 
Op 18 november is het weer zover: kinderen koning!
Tijdens de kunstendag voor kinderen gooit het IKO opnieuw zijn
deuren open. Benieuwd welke leuke workshops de leerkrachten
dit jaar in petto hebben, kom dan zeker eens kijken en vergeet je
broer, zus, oma, nonkel en buurman niet.
 
Ook dit jaar kan je genieten in de kapel van een knotsgekke voorstelling: 
Kaauwbooj  
Volg het verhaal van onze held in de Far West. Hij heeft geen schoenen, 
geen paard en zelfs zijn lief is gaan lopen. En dat terwijl een kaauwbooj 
altijd een goede indruk moet maken.
Onze held geeft niet op en gaat zijn meisje halen, mét paard én bonen 
én een stevige portie geluk. Let maar op! 
 
Deze voorstelling speelt om 10.45 en 12.00 uur
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Zaterdag 24 november 2018

10.00 uur

GC Jan vander Noot,  
Mudaeusstraat 9, Brecht

Gratis

Geboortejaar vanaf 2010  
tot en met 2013

Workshop ROSEMARIE DE VOS
Tijdens deze workshop leest Rosemarie voor uit één van haar 
prentenboeken. Ze brengt speciaal haar tekentafel mee zodat 
je samen de inhoud kan ontdekken aan de hand van allerlei 
tekenmaterialen en originele illustraties. Om af te ronden 
maak je samen met haar een knotsgekke tekening. Laat je 
fantasie maar de vrije loop!

MIJN PAPA IS EEN KLIMREK…
... en mijn oma, broer en tante zijn dat ook. Springen, vliegen, duiken, 
vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet langer blijven 
staan.
Deze workshop is voor grote en kleine mensen. De kleintjes klauteren 
over de groten, de volwassenen kruipen onder de kinderen en samen 
maken we piramides en andere bouwsels. Spelenderwijs verkennen we 
de mogelijkheden van ons lichaam. Elke ‘kleine mens’ brengt een ‘grote 
mens’ mee.

Zondag 25 november 2018

10.00 tot 12.00 uur

GLS De Sleutelbloem,  
Schoolplein 2, Brecht

€ 5 per persoon

Geboortejaar vanaf 2004  
tot en met 2014

We werken steeds in duo bij deze 
workshops (kind onder begeleiding van 
(groot)ouder).  
Koek en drankje zijn inbegrepen

WORKSHOP
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Zondag 9 december 2018

10.00 tot 12.00 uur

GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9, Brecht

€ 5 per persoon

Geboortejaar vanaf 2006 tot en met 2013  
(met begeleiding van (groot)ouder) 
 
We werken steeds in duo bij deze workshops. 
Koek en drankje zijn inbegrepen.

WORKSHOP

HOE EEN BALLETJE 
ROLLEN GAAT…
Met bamboe, gootjes uit karton en elastieken 
bouwen we een knikkerbaan. De bedoeling is dat 
we eindigen waar we begonnen zijn. Voor eindeloos 
knikkerplezier…

Zondag 16 december 2018

08.00 tot 15.00 uur

Feestzaal de Eikel, Oude Veldstraat 4, Brecht

gratis (tot 12 jaar) 
€1,50 (vanaf 12 jaar, verzekering inbegrepen)

Geboortejaar vanaf 1918 tot en met 2012

Inschrijven ter plaatse bij Sint-Michielstappers, 
zoektochtformulier bij stand Toerisme 
 
Kinderen moeten begeleid worden door 
volwassene/familie.

In samenwerking met wandelclub  
Sint-Michielstappers Brecht

NIET-BEGELEIDE WANDELING  
MET ZOEKTOCHT

SMOUTEBOLLENTOCHT
Wandelschoenen aan, speurneus op, zoektochtformulier bij 
de hand? Check! Klaar om Brecht te verkennen en na afloop 
lekker te smullen van smoutebollen.



20

21

Vrijdag 28 december 2018

17.30 tot 20.00 uur

Start dienst vrije tijd,  
Gemeenteplaats 1, Brecht

€ 3 (3 tot 8 jaar)

€ 1 (vanaf 9 jaar)

Geboortejaar vanaf 2010  
tot en met 2015

Verplicht inschrijven vanaf  
oktober 2018

Kinderen moeten begeleid worden 
door volwassene/familie.

NIET-BEGELEIDE WANDELING

KERSTLICHTJESTOCHT  
(NIEUW CONCEPT!)

Kik en Eek zitten opgesloten in een kamer en geraken er 
niet meer uit. Ze wilden de kindjes opwachten om hen 
iets lekkers te geven voor kerst, maar Eek liet de deur 
dichtvallen en nu kunnen ze niet meer naar buiten. Trek jij 
ten strijde om hen te bevrijden?

Donderdag 3 januari 2019

09.00 tot 12.00 uur

GC Jan vander Noot,  
Mudaeusstraat 9, Brecht

€ 8

Geboortejaar vanaf 2005 tot  
en met 2012

Beschikbare plaatsen: 20

Voor- en naopvang  
via Stekelbees Brecht

WORKSHOP 

DE GRIEZELKEUKEN
Vandaag spookt en griezelt het bij ons want we gaan griezelkoken! 
We baseren ons op het verhaal van Roald Dahl. We maken 
stinkhommeleieren, reuzenkrokodillenslijm, snotkommers,... Bweik!  
Durf jij het aan om te komen proeven?
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Donderdag 3 januari 2019

09.00 tot 12.00 uur

GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9, 
Brecht

€ 8

Geboortejaar vanaf 2011 tot en met 2014

Beschikbare plaatsen: 15

Voor- en naopvang via Stekelbees Brecht

WORKSHOP

RAP CLAP
Rappen met kleutertjes? Het kan! We doen aangepaste 
oefeningen rond stemgebruik. De deelnemertjes uiten zich 
via klanken en woorden op ritme. We zoeken tekeningen die 
met elkaar rijmen en komen zelfs tot rijmende zinnen!  
Ook humor is nooit ver weg. Rap jij met ons mee?

AFRIKAANSE DANS 
Dans wordt gestuurd door ritme en muziek, door gevoel en creativiteit! 
Het is een wonderlijke taal die iedereen begrijpt en voert je doorheen 
de verschillende werelddelen.
Vandaag bevinden we ons in een meer zuiders gelegen continent, 
namelijk het zwoele Afrika. Schud je heupen los op de donkere ritmes 
van de Afrikaanse dans in deze bouncende workshop!

Vrijdag 4 januari 2019

10.00 tot 11.30 uur

GC Jan vander Noot,  
Mudaeusstraat 9, Brecht

€ 8

Geboortejaar vanaf 2005 tot  
en met 2012

Beschikbare plaatsen: 20

Voor- en naopvang  
via Stekelbees Brecht

WORKSHOP



tot binnenkort


