
ACTIVITEITEN

JEUGDDIENST

KROKUS- EN 
PAASVAKANTIE
2019

SPORT-

KAMPEN

m
eer info: http://bree.k

w
an

do
o

.c
om

 



HOE INSCHRIJVEN? 
Zaterdag 9 februari 2019 vanaf 9.00 u via 
https://bree.kwandoo.com

Let op! 
• Nog geen account? Registreer je dan op voorhand om tijd 

te besparen tijdens de inschrijving zelf. Vergeet ook de ver-
plichte vragenlijsten niet in te vullen.

• Betalingen dienen verplicht online te gebeuren.
• Mogen we ook vragen uw rekeningnummer in te vullen bij 

uw gegevens zodat terugbetalingen vlot kunnen gebeuren.
• Bij technische vragen tijdens het inschrijvingsmoment zelf, 

klik dan op “contact” wanneer u ingelogd bent en kies “Ik 
heb een technische vraag over de website”.

 Meer info?
 Jeugddienst Bree, 089 84 85 67 
 of jeugd@bree.be 

VAKANTIEOPVANG
HOLDER DE BOLDER
De opvang kan op vraag kinderen 
naar de activiteit brengen en 
terug komen halen. 



KROKUSVAKANTIE 

SPELEN ZONDER WINNEN 
(2,5 - 4 jaar)
We doen allerlei bewegingsspelen waarbij het competitieve 
of het “winnen” niet van tel is. We leggen de nadruk op samen 
spelen, samenwerken om een doel te halen. Het spelaccent ligt 
op deelname en plezier. De workshop is een beleving van vrijheid 
van spelen, positiviteit, gelijke kansen en veel plezier!

Locatie:  Barrier Gerdingen, Barrierstraat 11
Datum:  maandag 4 maart van 10.00 u tot 12.00 u 
Kostprijs:  €8
Meebrengen: tussendoortje + drankje

BEKIJK HET EENS ANDERS 
(4 - 6 jaar)
Elk van ons is uniek en anders. Toch willen we graag hetzelfde zijn, erbij 
horen, niet opvallen, ... We hebben vaak angst om ons te tonen aan anderen, 
uit schrik om anders gevonden te worden. In deze workshop ervaren 
deelnemers wat het is als één van je zintuigen het afzegt. Ervaar jezelf als 
blinde, als dove of stomme, als je benen niet mee willen: hoe geraak je dan 
van A naar B? Hoe krijg je de dingen gedaan? Alleen of met hulp? 

Locatie:  Barrier Gerdingen, Barrierstraat 11
Datum:  maandag 4 maart van 13.30 u tot 15.30 u 
Kostprijs:  €8
Meebrengen:  tussendoortje + drankje 



CHOCOHOLIC
(vanaf 7 jaar)
Hmmm die heerlijke geur van chocolade, wie kan daar nu aan 
weerstaan? We gaan aan de slag en maken uit eigen hand een 
chocolade kommetje, een snoeptaartje en een 2D tekening! 
Genieten doen we zeker ook wanneer we smullen van de 
chocoladefontein!

Samenkomen: Jeugdhuis ’t Auwelke, Riekskensstraat z/n
Datum:  dinsdag 5 maart van 13.00 u tot 16.00 u 
Kostprijs:  €15
Meebrengen:  stukje fruit (voor de chocoladefontein!) 

CONTINIUM
(6 - 12 jaar)
Een dag vol spannende ontdekkingen wordt het zeker in Continium! 
Ontdek de invloed van wetenschap en techniek op jouw leven! Je 
komt handen en ogen tekort voor alle leuke doe-stations, waarmee 
je zelf ontdekt hoe de wereld in elkaar zit. 

Samenkomen:  Jeugdhuis ’t Auwelke, Riekskensstraat z/n
Datum:  woensdag 6 maart van 09.00 u tot 16.00 u 
Kostprijs:  €12
Meebrengen:  lunchpakket, tussendoortje + drankje 



PIMP JE TOTEBAG 
(vanaf 10 jaar)
Pimp je eigen totebag naar hartenlust! Met textielverf, textiel-
stiften, sjablonen, stempels, druk technieken, ... gaan we aan 
de slag om van een saaie witte schoudertas een uniek en 
persoonlijk pronkstuk te maken. 

Locatie: Barrier Gerdingen, Barrierstraat 11
Datum: donderdag 7 maart 
 van 09.00 u tot 12.00 u 
Kostprijs:  €12
Meebrengen:  tussendoortje 
 en drankje



PAA SVAK ANTIE 

KNAP 
RECYKLEREN 

(6 - 12 jaar)
Een kat heeft 9 levens. Maar wist 
je dat je kleren ook een tweede 
leven verdienen? 
Red dus die oude jeans en ontdek wat er allemaal mogelijk is. Ook 
toveren we een oude herbruikbare zak om tot een leuke short die 
je kledij beschermt bij het koken of knutselen. Ben je een handige 
Harry(iette) of heb je twee linkerhanden? Je zal zeker iets leuks kunnen 
maken. Want samen kunnen we veel. Heel veel. Jullie krijgen ook tips die 
ervoor zorgen dat kleren niet zo snel op de vuilnisbelt belanden. 
Locatie:  Barrier Gerdingen, Barrierstraat 11
Datum:  maandag 8 april van 09.00 u tot 12.00 u 
Kostprijs:  €6
Meebrengen:  Kleren, liefst jeans, die je een nieuw leven wil 
 geven en een (oude) herbruikbare winkelzak. 
 Tussendoortje + drankje 

BOBBEJAANLAND 
(vanaf 6 jaar)
Oefen alvast je oooh’s en je aaah’s, want met meer dan 40 attracties valt 
er voor iedereen wel wat te beleven in ‘t plezantste land. Voor de echte 
adrenalinejunkies zijn er attracties als de typhoon en de dreamcatcher 
met virtual reality! Liever wat rustiger aan? Dan is er de banana battle, 
de bobexpress en nog veel meer. Durf jij een kijkje te nemen in de 
Forbidden caves?
Samenkomen:  Jeugdhuis ’t Auwelke, Riekskensstraat z/n
Datum:  woensdag 10 april van 09.00 u tot 17.00 u 
Kostprijs:  €22
Meebrengen:  lunchpakket, tussendoortje + drankje 



FREERUNNEN 
(vanaf 8 jaar)
Je hebt het wel vast gezien op straat: jongeren die verschillende 
gymnastische sprongen, swings, flips, ... gebruiken om allerhande 
obstakels te overwinnen. Deze jongeren beoefenen een sport 
die freerunning en parkour wordt genoemd. Wil je dit wel eens 
proberen en indoor enkele trics onder de knie krijgen? Dan is deze 
workshop Freerunning zeker iets voor jou!
Locatie:  Itterdal Opitter, Opitterkiezel 240
Datum:  vrijdag 12 april van 09.00 u tot 12.00 u 
Kostprijs:  €10
Meebrengen:  tussendoortje + drankje 

DIGISNACKS 
(4 - 6 jaar)
Onze kleuters gaan aan de slag in de digitale wereld. Ze 
programmeren een echte robot, leren programmeren met een 
leuke app en maken tovertekeningen door gebruik te maken van 
Augmented Reality. 

Locatie:  Bibliotheek Bree, Kloosterstraat 1
Datum:  maandag 15 april van 09.00 u tot 12.00 u 
Kostprijs:  €8
Meebrengen:  tussendoortje + drankje 



E-VILLAGE 
(vanaf 7 jaar)
Gamefanaten zullen deze uitstap zeker smaken! Leef je uit op de 
nieuwste en vetste games voor de Wii, XBOX, Playstation en de 
SWITCH. Of ga je liever voor old school? Speel op de Arcadekasten 
en andere retrogames. Met meer dan 80 games is er altijd een spel 
bij dat jij leuk vindt. Ook een potje poolen, darten of tafelvoetbal 
speel je bij E-Village.

Samenkomen:  Jeugdhuis ’t Auwelke, Riekskensstraat z/n
Datum:  woensdag 17 april van 12.15 u tot 17.15 u 
Kostprijs:  €10
Meebrengen:  Kids-ID, tussendoortje + drankje 



JEUGDDIENST BREE
Markt z/n, B-3960 Bree
t  089 84 85 67
jeugd@bree.be
http://jeugd.bree.be

SPEELPLEIN-

WERKING
De Boneput Bree

Zeg nee tegen verveling!
Zin om je te amuseren en te ravotten in de vakantie? Niet alleen, 
maar met een heleboel andere kinderen? Dan moet je zeker eens 
naar speelpleinwerking de Boneput komen. Vervelen staat niet in ons 
woordenboek!

Elke dinsdag en donderdagnamiddag in de paas- en zomervakantie ben 
je welkom in sport- en recreatiepark de Boneput. We hebben telkens van 
13.30 u tot 17.00 u een toffe activiteit voor coole kids vanaf 3 jaar.

Je kan je op de dag zelf inschrijven vanaf 13.00 u. Een dag op het speelplein 
kost € 2, een drankje en een lekker stuk fruit zijn inbegrepen, een vier-uurtje 
mogen jullie zelf nog meebrengen.



Tweelicht & Zoon i.s.m. Stedelijke Academie 
voor Kunsten Maaseik-Bree-Kinrooi
Alleendje (6+)
3 februari 2019 - 15.00 u

Alleendje’ is een voorstelling van divers pluimage (spel, zang, live 
muziek, multimedia) voor luide kwakers en stille kwakskes vanaf 
6 jaar. Vrij naar het bekende verhaal van H.C. Andersen.
Een voorstelling over zien en vooral willen zien, over wat schoon 
is en wat lelijk. Over groepsgeest, erbij horen, ‘zondeschapen’ 
en zwarte eendjes. Over persoonlijkheid in een vaak ‘elleendig’ 
bestaan.

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door leerlingen van de 
Academie van Bree ondersteund door ervaren muzikanten. Een 
mooie samenwerking tussen een professioneel gezelschap en 
lokaal talent. 

Komt dat zien!

Prijs: kind: €5 • Locatie: Breughelzaal

CULTUUR 



Compagnie Barbarie
Modders (8+)
24/03/2019 15.00 u

In ‘Modders’ zien we een aantal moeders aan het werk. In hun 
wereld vol goede bedoelingen werken de dingen echter tegen 
hen. Geen enkele stoel staat recht, geen enkel kleedje past, geen 
borstel die nog veegt en niemand die luistert. In het leven van 
deze moeders is alles wankel. Maar doorgaan zullen ze! Niks aan 
de hand! Alles onder controle! Steeds redden ze zich uit de chaos 
die hen omringt, zoals het een moeder betaamt.

‘Modders’ is een absurde, komische voorstelling voor kinderen 
vanaf 8 jaar, waarin elk kind een inkijk krijgt in het wel en wee van 
een moederhoofd en tot de ontdekking komt dat die alleswetende 
heldin ook maar een mens is. Want elke moeder moddert maar 
wat aan. Och, tenslotte is opvoeden nog altijd makkelijker dan 
afvallen.

Prijs: kind: €5 • Locatie: Breughelzaal

Voor reservaties : 
Cultuurcentrum de Breughel 
Tel. 089 84 85 65 - e-mail: cultuur@bree.be 
Meer info op onze website www.debreughel.be



BUITENSPEELDAG

www.buitenspeeldag.be

WOENSDAG 
24 APRIL 2019 

13.00 U – 17.00 U
SPORT- EN RECREATIEPARK 

DE BONEPUT
THEMA:
“AVONTUURLIJK SPELEN!”
Jullie kunnen vrij in en uit lopen van 13.00 u tot 17.00 u. 
Er is enkel begeleiding voorzien bij de activiteiten, niet 
op het gehele domein. Ouders zijn dus nog steeds
verantwoordelijk voor hun zoon/dochter. 


