


In deze brochure vind je de activiteiten die  
de jeugddienst tijdens de zomervakantie  
organiseert voor 12- tot 16-jarigen:

• Tchillen!

• Uitstappen

• The days before T-Day

• T-Day 

INSCHRIJVEN 
Inschrijven doe je online via www.jeugdwerkingbrecht.be. 
Je kan inschrijven voor de uitstappen en ‘the days before 
T-Day’ vanaf maandag 19 juni om 18.30 uur. Voor Tchillen 
en T-Day hoef je niet in te schrijven, maar mag je gewoon 
komen en weer vertrekken wanneer je daar zin in hebt. 
Tchill, of ni?!
We aanvaarden geen inschrijvingen via e-mail. Nadat je 
bent ingeschreven krijg je een e-mail met een bevestiging. 
Vergeet dan niet op tijd te betalen, want je wil die activiteit 
niet aan je voorbij zien gaan, toch? 
 
ANNULERING
Als je toch niet naar de activiteit kan komen, geef dan 
een seintje aan de jeugddienst (jeugddienst@brecht.be of  
03 660 28 30). Iemand anders kan dan je plek innemen. We 
kunnen enkel terugbetalen als je een doktersbriefje hebt. 



12-16 

jaar



Tchillen doen we in en rond jeugdhuis ’t Jop en het KLJ-lokaal 
aan jeugdhuis Den Dijk, telkens van 13.00 tot 18.00 uur, op de 
volgende dagen:
  
Dinsdag 25 juli   KLJ-lokaal aan jeugdhuis Den Dijk
Woensdag 26 juli  Jeugdhuis ‘t Jop
Woensdag 23 augustus   KLJ-lokaal aan jeugdhuis Den Dijk
Donderdag 24 augustus   Jeugdhuis ‘t Jop

KLJ-lokaal aan jeugdhuis Den Dijk, Houtstraat 4E, Sint-Lenaarts
Jeugdhuis ’t Jop, Kattenhoflaan 102D, Sint-Job-in-‘t-Goor

Deze zomer doen 
we vier keer 

Tchillen, wat wil 

zeggen dat we vier 

keer zullen chillen! 



Je kunt telkens chill iets drinken en een hamburger eten. We maken een tof 
veldje om te voetballen en binnen kan je gamen op groot scherm. Degenen die 
willen, kunnen een keer meedoen met een hiphop danssessie. We gaan ook 
slacklinen. Houd je het liever wat rustiger? Speel dan gewoon een spelletje 
op de sjotterbak of airhockey. Of maak je liever je eigen lipgloss of gepimpte 
shopping bag? Bij goed weer zetten we eens een buikschuifbaan met veel water 
en maken we natuurlijk verfrissende mocktails! 

Ontmoet nieuwe mensen of breng je vrienden mee. Je moet je niet inschrijven 
en kiest zelf wanneer je komt en weer doorgaat. Tchill! Wil je niets missen? 
Neem dan de fiets of de bus en wees op elke editie van de partij. 

Heb je nog leuke ideeën voor Tchillen? Laat het ons dan zeker weten, 
bijvoorbeeld via onze Facebookpagina Jeugdwerking Brecht.  
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TCHILLEN
25/07/2017 KLJ-lokaal aan jeugdhuis Den Dijk gratis
26/07/2017 Jeugdhuis ‘t Jop gratis

23/08/2017 KLJ-lokaal aan jeugdhuis Den Dijk gratis
24/08/2017 Jeugdhuis ‘t Jop gratis

UITSTAPPEN
06/07/2017 Rafting in Gent € 16
13/07/2017 The Outsider Club - Extreme € 24
20/07/2017 Airzone XL € 25
27/07/2017 Subtropisch zwemparadijs  

S+R Rozebroeken
€ 10

03/08/2017 Movie Park Germany € 25
10/08/2017 De Antwerpse Ruien +  

GPS stadsspel
€ 20

17/08/2017 Wipe-out € 25

THE DAYS BEFORE T-DAY 
16/08/2017 DJ workshop € 5
25/08/2017 Skateboard initiatie € 5
30/08/2017 T-Day gratis



Dienst vrije tijd
Jeugddienst
03 660 28 30
Gemeenteplaats 1
2960 Brecht

jeugddienst@brecht.be

www.jeugdwerkingbrecht.be


