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

Jeugddienst: jeugddienst@brecht.be

Cultuurdienst: cultuurdienst@brecht.be

Sportdienst: sportdienst@brecht.be

Bibliotheek: info@bibliotheekbrecht.be 

Dienst toerisme en erfgoed: toerisme@brecht.be  

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.

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

Kriebels!
 
Voelen jullie ze al, de zomerkriebels? Zon, vakantie, lekker luieren, maar ook hét moment om jouw vleugels UiT te slaan… In 
deze brochure vind je alvast een hele hoop ideeën om de komende vakantie onvergetelijk te maken!

Ga mee met ons op uitstap, kom eens een dag (of meer!) naar ons speelplein of laat je creativiteit de vrije loop in één van 
onze workshops. Ontdek jouw favoriete zomeractiviteit(en) in dit boekje en schrijf je als de bliksem in!

INSCHRIJVEN
Inschrijven kan vanaf maandag 
28/05 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.
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DIY SPRINGKASTEEL
Hup rond in een surrealistisch landschap van touw, ballen en banden.  
Je springt van hoge bergtoppen in diepe dalen en klautert weer omhoog. 
Ga aan de slag met ballen, netten en banden en bouw zelf het 
springkasteel van je dromen.

Zondag 27 mei 2018

10.00 tot 12.30 uur

Gemeentepark Brecht

€ 10 per duo

Geboortejaar vanaf 2006 tot en 
met 2013 + volwassene

Beschikbare plaatsen: 15 duo’s

WORKSHOP  
OUDER & KIND

FIETSZOEKTOCHT MET  
KINDEROPDRACHTEN
Zin in een leuke sportieve uitstap voor de ganse familie? Doe 
mee aan onze zoektocht op pedalen met kinderopdrachten, 
kortingsbonnen bij horecazaken en een leuk gadget bij 
inlevering van je deelnameboekje. Speur, ontdek en los raadsels 
op samen met vrienden en familie terwijl je 20 km trapt langs 
mooie plekjes in Brecht. 

Dinsdag 1 mei tot en met  
zondag 30 september 2018

20 km doorheen Brecht

€ 4 per volwassen deelnameboekje, te 
koop bij dienst vrije tijd, Gemeenteplaats 1, 
Brecht en administratief centrum,  
Kerklei 2, Sint-Job-in-’t-Goor.

Kinderversie gratis bij aankoop volwassen 
boekje.

Geboortejaar vanaf 2012

FIETSZOEKTOCHT 
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22
JUNI

vanaf 18u30

Inschrijven
Online via www.sportiefbrecht.be
Schrijf je in voor 11 juni en ontvang een 
gratis running T-shirt

BRECHTSE
stratenloop
#sportersbelevenmeer

BRECHTSEBRECHTSE
stratenloop
BRECHTSE
stratenloop
BRECHTSE
#sportersbelevenmeer
Kleuter-ouder Run 
Kids Run
5 km - 10 km
Randanimatie

vrijdag

 

 

 SBB Brecht 

Vaartstraat 79 

2960 Brecht 

brecht@sbb.be 
 

Brecht-Stratenloop-A2 Brechtse mensen_SCREEN.indd   1 26/04/18   22:17

BRECHTSE  
STRATENLOOP

Jaarlijks organiseert de sportdienst 
een grote stratenloop door het 

centrum van Brecht. Kom je ook 
dit jaar meelopen samen met onze 

mascottes Kik & Eek? Wist je dat alle 
kleuters en kinderen bij aankomst een 

gouden medaille, een lekkere koffiekoek, 
een verfrissend drankje en ook een tof 

geschenkje ontvangen? En nog een leuk 
weetje: als je voor 11 juni inschrijft, dan mag je 

bovendien ook nog het unieke Running T-shirt 
van de Brechtse stratenloop mee naar huis 

nemen.

Vergeet na de stratenloop ook niet een ritje 
te maken op de paardenmolen of iets lekkers 

te snoepen bij één van de foodtrucks op de 
Gemeenteplaats.

Vrijdag 22 juni 2018

18.35 uur: Kleuter-ouder 
Run 100 m (geboortejaar 
vanaf 2012 tot en met 2015)

18.45 uur: Kids Run 500 m 
(geboortejaar vanaf 2009 
tot en met 2011)

18.55 uur: Kids Run 1 km 
(geboortejaar vanaf 2006 
tot en met 2008)

19.10 uur: 5 km

20.00 uur: 10 km

Gemeenteplaats 1, Brecht

Kleuter- en Kidsrun: € 4

Andere afstanden: € 8

3-100 j

De voorinschrijvingen  
zijn geopend!

SPORT

KIJK! IK FIETS 
Om kinderen en ouders een duwtje in de rug te geven bij het leren fietsen 
op twee wielen, organiseert de sportdienst van Brecht het project ‘Kijk! Ik 
fiets!’.  Dat is een project waarbij 4- tot 7-jarigen, die al vlot kunnen fietsen 
met steunwieltjes, op een halve dag leren fietsen op twee wielen. De 
begeleiding van de kinderen gebeurt door een van de ouders. Een ervaren 
monitor begeleidt de les en geeft nuttige tips.

Zaterdag 16 juni 2018

09.30 tot 12.00 uur

Parking K. Brecht SK,  
Ambachtslaan 9, Brecht

€ 5

Geboortejaar vanaf 2011 tot en 
met 2014 + volwassene

Aantal beschikbare plaatsen: 10

SPORT
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Woensdag 4 juli 2018

13.30 tot 16.00 uur

GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9, 
Brecht

€ 8

Geboortejaar vanaf 2005 tot  
en met 2012

Beschikbare plaatsen: 15

Voor- en naopvang via  
Stekelbees Brecht

Workshop RAAM ART
Laat de kunstenaar in je los en kleur en pimp de ramen van 
ons GC in Brecht met verf! Een creatieve workshop waar je 
nog even van kan nagenieten!

Zondag 1 juli tot en met vrijdag 
31 augustus 2018

Bibliotheek Brecht, Mudaeus-
straat 9, Brecht en doorheen 
het centrum van Brecht

Gratis (boekje met speurtocht 
te verkrijgen tijdens de ope-
ningsuren van de bibliotheek)

Geboortejaar vanaf 2006 tot en 
met 2014

SPEURTOCHT  SPEURTOCHT VAN VLIEG 
De bibliotheek van Brecht organiseert dit jaar voor de derde keer een speelse 
speurtocht naar de schat van Vlieg. Dit jaar staat het thema ‘Voel jij wat ik voel?’ 
centraal. Wie kan het cijferslot kraken, vindt de plaats van de schatkist en een 
échte schat?! 

Op zoek gaan naar de schat kan tussen 1 juli en 31 augustus 2018. Speurders 
kunnen vanaf eind juni 2018 een gratis speurtochtenboekje afhalen tijdens de 
openingsuren van de hoofdbib in Brecht.
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BLOTEVOETENPAD  
ZUTENDAAL
“Mama, vandaag doen we geen schoenen 
aan!”

Op blote voeten rondcrossen is toch 
oh zo leuk, maar heb je ooit al op 
blote voeten de natuur verkend? Alle 
zintuigen worden geprikkeld. We lopen 
over hout, stenen, boomsnippers, gras, 
leem en water. Het parcours biedt zowel 
afwisseling als spanning en beleving met 
de waterpartijen, zandheuvels en steile 
hellingen waar we kunnen klauteren, 
ploeteren en klimmen. De houten 
uitkijktoren, het doolhof, de hangbrug en 
een bezoekje aan het insectenmuseum 
met onder andere wandelende takken 
én de vlindertuin met maar liefst 
30 verschillende soorten dag- en 
nachtvlinders maken deze ervaring nog 
dat tikkeltje specialer!

Maandag 9 juli 2018

Sint-Lenaarts (parking voetbal, Houtstraat): vertrek 
08.00 uur en aankomst 19.10 uur

Brecht (parking GBS De Sleutelbloem, Schoolstraat): 
vertrek 08.10 uur en aankomst 19.00 uur

Sint-Job-in-’t-Goor (Lochtenbergplein):  
vertrek 08.25 uur en aankomst 18.45 uur

€ 16

Geboortejaar vanaf 2005 tot en met 2012

Beschikbare plaatsen: 40

Voor- en naopvang via Stekelbees Brecht en  
Sint-Lenaarts

UITSTAP

PAIRI DAIZA
Reis je mee langs de vijf werelddelen om meer dan 
5000 dieren van maar liefst 500 verschillende 
diersoorten te ontmoeten? Kruis het pad van 
wandelende olifanten, ontdek de habitat van de 
reuzenpanda’s of deel een bijzonder moment met 
de doodshoofdaapjes. Deze aapjes mag je zelfs 
strelen en voederen onder begeleiding van de 
verzorgers!

Maar er valt nog veel meer te beleven! Breng 
eens een bezoekje aan het verblijf van de 
majestueuze witte tijgers, de giraffen, de koala’s of 
de Tasmaanse duivels. Een onvergetelijke dag vol 
dierplezier gegarandeerd!

Donderdag 5 juli 2018

Sint-Job-in-’t-Goor  
(Lochtenbergplein): vertrek 10.05 uur 
en aankomst 17.25 uur

Brecht (parking GBS De  
Sleutelbloem, Schoolstraat): vertrek 
10.20 uur en aankomst 17.10 uur

Sint-Lenaarts (parking voetbal, 
Houtstraat): vertrek 10.30 uur en aan-
komst 17.00 uur

€ 4

Geboortejaar vanaf 2009 tot en met 
2014

Beschikbare plaatsen: 30

Voor- en naopvang via Stekelbees 
Brecht en Sint-Lenaarts

UITSTAP
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Vrijdag 13 juli 2018

09.00 tot 12.00 uur

GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9, 
Brecht

€ 8

Geboortejaar vanaf 2011 tot en met 2014

Beschikbare plaatsen: 10

Tip: breng je eigen glazen pot mee om te 
versieren, want recycleren is fun!

Voor- en naopvang via Stekelbees Brecht

WORKSHOP

Dinsdag 17 juli 2018

14.00 tot 16.00 uur

GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9, 
Brecht

€ 8

Geboortejaar vanaf 2005 tot en met 
2012

Beschikbare plaatsen: 15

Voor- en naopvang via Stekelbees Brecht

Workshop 

SHAKEN, NOT STIRRED!

ZOMERS TERRASLICHTJE MAKEN 
Warme en gezellige zomeravonden doorbrengen thuis op het terras, daar 
verlangen we allemaal naar! Met wat fantasie, kleurig patchpapier en glitter 
toveren we een glazen pot om tot een gezellig terraslichtje. De techniek heet 
creapatchen (dun en kleurig papier knippen, plakken en vernissen). Heerlijk 
om te doen en iedereen kan het! 

Parelwitte stranden, een zuiderse zomerzon, azuurblauwe zee… We 
dromen al even weg naar de vakantie. Maar wacht eens even! Er 
ontbreekt nog iets aan dat zomerse plaatje: een lekkere cocktail in onze 
handen.

In deze workshop kruipen we als een professionele bartender achter 
onze cocktailbar in Hawaïstijl. We shaken en versieren onze eigen 
alcoholvrije, kleurrijke en overheerlijke cocktails. En daarna is uiteraard 
het moment aangebroken om te proeven! Mmm…
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Donderdag 19 juli 2018

14.00 tot 15.30 uur

GC Jan vander Noot,  
Mudaeusstraat 9, Brecht

€ 8

Geboortejaar vanaf 2005  
tot en met 2012

Beschikbare plaatsen: 24

Voor- en naopvang via  
Stekelbees Brecht

WORKSHOP 

ALS IK KON TOVEREN…
Wil je de mysterieuze wereld van magie en illusie betreden? De 
geheime code van betoverende goocheltrucs doorbreken? Dat kan!
Je gaat aan de slag met verschillende spectaculaire attributen en 
materialen: kaarten, duiven, munten, glazen, pennen en nog veel meer. 
Je leert verschillende goochelgeheimen. Je leert zelfs hoe je gedachten 
kan lezen en keer op keer een weddenschap kan winnen!

Maandag 23 juli 2018

Sint-Job-in-’t-Goor (Lochtenbergplein): 
vertrek 09.00 uur en aankomst 16.55 uur

Brecht (parking GBS De Sleutelbloem, 
Schoolstraat): vertrek 09.15 uur en aan-
komst 16.40 uur

Sint-Lenaarts (parking voetbal, 
Houtstraat): vertrek 09.25 uur en aan-
komst 16.30 uur

€ 16

Geboortejaar vanaf 2005 tot en met 2010

Beschikbare plaatsen: 20

Tip: je kan al goed zwemmen!

Voor- en naopvang via Stekelbees Brecht 
en Sint-Lenaarts

UITSTAP

ADVENTURE & WATERSPORT  
@ DE MOSTEN
Ben je een echte waterrat die het outdoor avontuur opzoekt? 
We bieden je een dag vol supercoole activiteiten: boogschieten, 
touwenparcours, ton-surfen en nog veel meer! Nadien krijg je 
een initiatie wake-boarden, waterskiën en knee-boarden met 
bijbehorende tips & tricks onder begeleiding van ervaren monitoren. 
Spektakel verzekerd!
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Dinsdag 31 juli 2018 en woensdag 1 augustus 
2018 (één workshop in 2 halve dagen)

Dinsdag: 13.00 tot 16.00 uur

Woensdag: 13.00 tot 16.00 uur

GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9, Brecht

€ 12

Geboortejaar vanaf 2011 tot en met 2014

Beschikbare plaatsen: 20

Voor- en naopvang via Stekelbees Brecht

WORKSHOPKOMETEN, PLANETEN  
& UFO’S
Ben jij ook benieuwd hoe de ruimte er van dichtbij uitziet? 
Heb jij ook altijd al tot in de ruimte willen vliegen? Samen 
met Liesje en Teddy bouwen we een raket en vliegen we 
de ruimte in! We bouwen de verschillende planeten, de 
zon en de sterren. Bovendien knutselen we een raket en 
een ufo om er tussendoor te vliegen! Twee namiddagen 
vol avontuur, fun en creativiteit! Kom jij ook?

Maandag 6 augustus 2018

14.00 tot 16.00 uur

GC Jan vander Noot,  
Mudaeusstraat 9, Brecht

€ 8

Geboortejaar vanaf 2005  
tot en met 2012

Beschikbare plaatsen: 14

Voor- en naopvang via  
Stekelbees Brecht

WORKSHOP

KARIKATUURTEKENEN
We scherpen ons potlood! Papier in de aanslag! Klaar!
Vandaag maken we een plezant portret waarbij we de typische 
karaktertrekken van een persoon extra in de verf zetten. Moeilijk? Nee, hoor! 
We leren kijken door de bril van een echte karikaturist en voor je het weet 
staat er een grappige tekening op je blad!
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Donderdag 16 augustus 2018

13.30 tot 16.00 uur

GC Jan vander Noot,  
Mudaeusstraat 9, Brecht

€ 8

Geboortejaar vanaf 2005  
tot en met 2012

Beschikbare plaatsen: 12

Voor- en naopvang via Stekel-
bees Brecht

MEGA ‘KOELE’  
KOELKASTMAGNETEN CREËREN  
Vandaag tekenen, kleuren en plakken we de vrolijkste 
koelkastmagneten ter wereld! Want zeg nu zelf, wie heeft er geen 
‘komen spelen’-afspraakjes of gekke foto’s om tegen de koelkast te 
hangen? Natuurlijk neem je je kunstwerkjes mee naar huis, om ze daar 
goed zichtbaar op die KOELE koelkast te plakken!

Donderdag 9 augustus 2018

13.30 tot 16.00 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

MAGIE VAN GEUREN
Creëer je eigen parfum! We nemen je mee op reis door de 
wonderlijke en betoverende wereld van geuren! 

WORKSHOP
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ESCAPE ROOM
We vertrekken naar een geheime locatie, waar een eeuwenoud 
avontuur met een raadselachtige twist begint. Beleef de spanning 
van een echte escape room en probeer jezelf te bevrijden met 
puzzels, verborgen aanwijzingen en codes! Je krijgt 60 minuten. 
3.. 2.. 1.. Start!

Donderdag 23 augustus 
2018

14.00 tot 16.00 uur

GC Jan vander Noot,  
Mudaeusstraat 9, Brecht

€ 8

Geboortejaar vanaf 2005 
tot en met 2012

Beschikbare plaatsen: 12

Voor- en naopvang via 
Stekelbees Brecht

ACTIVITEIT 

YO HO, YO HO,  
PIRATEN DIE ZIJN ZO!
Schip Ahoy, kameraadjes! Ben jij ook benieuwd hoe een piratenboot 
eruit ziet? Hijs je samen met ons een echte piratenvlag omhoog? En 
wil je ook een echte piraat op je schip? Of liever een knappe zee-
meermin? In deze workshop bouwen we ons eigen piratenschip, mét 
piratenvlag. En op de koop toe zetten we er nog een echte piraat of 
zeemeermin bij op!

Dinsdag 21 augustus 2018

13.00 tot 16.00 uur

GC Jan vander Noot,  
Mudaeusstraat 9, Brecht

€ 8

Geboortejaar vanaf 2011  
tot en met 2014

Beschikbare plaatsen: 20

Voor- en naopvang via  
Stekelbees Brecht

Workshop 
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Maandag 27 augustus 2018

Sint-Lenaarts (parking voetbal, 
Houtstraat): vertrek 08.00 uur en 
aankomst 19.10 uur

Brecht (parking GBS De  
Sleutelbloem, Schoolstraat): 
vertrek 08.10 uur en aankomst 
19.00 uur

Sint-Job-in-’t-Goor (Lochten-
bergplein): vertrek 08.25 uur en 
aankomst 18.45 uur

€ 14

Geboortejaar vanaf 2005  
tot en met 2012

Beschikbare plaatsen: 40

Voor- en naopvang via Stekelbees 
Brecht en Sint-Lenaarts

UITSTAPPLOPSALAND DE PANNE
Ontmoet je grootste Studio 100-helden in het spannendste 
land van De Panne én stap in vele superleuke attracties. Plezier 
gegarandeerd voor iedereen! Jongere kinderen kunnen het Bos 
van Plop verkennen, een ritje maken met de tractors en nog 
zoveel meer. De echte durvers kunnen zich wagen aan een te 
gek avontuur in Anubis the Ride, de Draak, de Rox-Flyer en Heidi 
the Ride. Of zet je schrap en schreeuw het uit in de Supersplash 
terwijl je aan 70 km/uur 30 meter naar beneden het water in 
tuimelt!!

MONKEY TOWN
Dit mega toffe indoor speelparadijs in 
Nederland heet niet voor niks Monkey 
Town. Klimmen, klauteren, kruipen door 
uitdagende tunnels en geheime gangetjes, 
springen op luchtkussens en trampolines: 
je kan je volledig uitleven! Bovendien is er 
ook superlego om mee te spelen en kan je 
ravotten in de bekende ballenbakken.

Dinsdag 28 augustus 2018

Sint-Lenaarts (parking voetbal, Houtstraat):  
vertrek 09.05 uur en aankomst 16.55 uur

Brecht (parking GBS De Sleutelbloem, Schoolstraat): 
vertrek 09.15 uur en aankomst 16.45 uur

Sint-Job-in-’t-Goor (Lochtenbergplein): vertrek 
09.30 uur en aankomst 16.30 uur

€ 5

Geboortejaar vanaf 2009 tot en met 2014

Beschikbare plaatsen: 30

Tip: je brooddoos hoeft niet mee. ’s Middags 
smullen we van lekkere frietjes en een waterijsje! 
Tijdens de dag krijg je ook limonade of water.

Voor- en naopvang via Stekelbees Brecht en  
Sint-Lenaarts

UITSTAP 
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START KINDER- EN JEUGDJURY 
VLAANDEREN & WORKSHOPS 
VOOR LEESGROEP 2
Ieder jaar gaan een hoop jonge lezers op zoek naar het beste boek dat 
het afgelopen jaar verschenen is, ook wel gekend onder de naam Kinder- 
en Jeugdjury Vlaanderen. De KJV gaat met de start van het nieuwe 
schooljaar op zoek naar juryleden voor het leesjaar 2018-2019. Wil jij 
ook graag jurylid worden? Inschrijven kan vanaf 1 september 2018 via de 
invulformulieren in de KJV-map in je bib. 
De bib van Brecht zorgt voor extra ondersteuning door een leesgroep 
aan te bieden voor de KJV-lezers van groep 2 (6-8 jaar). Er zijn vijf 
bijeenkomsten voorzien waarbij de boeken zullen voorgelezen en 
besproken worden. Elke keer wordt er een toffe activiteit voorzien die bij 
het boek past!

Meer weten over KJV? Surf naar www.kjv.be of vraag het aan de balie in 
je bib.

Zaterdag 22 september 2018 
Zaterdag 20 oktober 2018 
Zaterdag 17 november 2018 
Zaterdag 19 januari 2019 
Zaterdag, 16 februari 2019 

09.00 tot 10.30 uur

Bibliotheek Brecht,  
Mudaeusstraat 9, Brecht

Gratis

Geboortejaar vanaf 2010  
tot en met 2012

Workshop 

Woensdag 5 september 2018

14.00 tot 16.00 uur

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

Gratis 

WORKSHOPBOEKEN KAFTEN DOE JE ZO! 
De bibliotheek van Brecht organiseert voor de tweede keer een kaftdag. 
In deze workshop leren we jou snel en handig je schoolboeken te kaften. 
Na het succes van vorig jaar nodigen we opnieuw een bekend tekenaar 
uit om jouw kaftpapier van een leuke en unieke tekening te voorzien!
Kaftpapier wordt voorzien. Je eigen papiertje meebrengen mag natuurlijk 
ook.

24
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Wat is Speelkriebels?

Ook deze zomer doen we er alles aan om van het speelplein 
een plek te maken waar alle kinderen zich thuis voelen en 
waar ze naar hartenlust kunnen ‘ravotten’! Onze animatoren 
bereiden gevarieerde activiteiten voor waaruit onze kinderen 
kunnen kiezen: escape room, Paralympische Spelen, teletijd-
machine, finding Nemo,… Deze activiteiten worden afgewis-
seld met vrij spel, waarbij er steeds animatoren aanwezig 
zijn om de kinderen materiaal en spontane speelimpulsen te 
bieden. Verder is er een bos, een speeltuin, een sporthal met 
hoekwerking, een groot grasveld en een tienerlokaal. Voor 
onze tieners worden aangepaste activiteiten voorzien die 
net dat beetje cooler en uitdagender zijn.
 
Wanneer is Speelkriebels open?

Onze deur staat elke weekdag vanaf dinsdag 3 juli tot en 
met woensdag 29 augustus wijd open.

OPGELET! 2 en 21 juli én 15, 30 en 31 augustus is er geen 
speelpleinwerking!

Waar vind je ons?

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

Meer info over hoe je er (met de bus) geraakt, vind je  
op www.brecht.be/speelkriebels!

Hoe schrijf je in voor Speelkriebels?

Inschrijven kan vanaf maandag 18 juni.
Om de inschrijvingen en administratie zo vlot mogelijk te 
laten verlopen, vragen we om bij voorkeur online via de web-
site of aan het onthaal van de dienst vrije tijd in te schrijven!

Voor meer info over dagprijs en inschrijving kan je surfen 
naar www.brecht.be/speelkriebels en doorklikken op Inschrij-
ven voor Speelkriebels!

Speelkriebels op uitstap!
Op woensdagen gaan we vaak op uitstap. Alle info over de 
uitstappen en hoe je hiervoor inschrijft, vind je op de website 
bij Speelkriebels op uitstap!

Contact

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

Jeugddienst Brecht
Gemeenteplaats 1 – 2960 Brecht
03 660 28 30
iris.dobbels@brecht.be

Speelkriebels
Sporthal BuSO Kristus Koning
Bethaniënlei 5 – 2960 Sint-Job-in-’t-Goor

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

SPEELPLEIN SPEELKRIEBELS

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 naopvang eindigt om 18.00 uur.

Voor wie is Speelkriebels?

Alle kinderen, geboren vanaf 2005 tot en met 2012, zijn van 
harte welkom op ons speelplein!

Inclusie op ons speelplein?

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

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