JOETZ Brabant

Programma
JOETZ Brabant
Najaar 2022

Herfst- of kerstvakantie? Binnen- of buitenland? Jong of oud? Voor ieder wat wils!
Wij stellen jullie met trots ons nieuwe najaarsprogramma van 2022 voor. Nieuwe vakanties,
schoolprojecten en een animatorvorming. Kijk snel op volgende pagina’s en ontdek het zelf!
Wil je graag meer informatie? Bel of mail ons dan,
zodat wij jou de volledige informatie kunnen
bezorgen!
• Onze verblijven				p. 27
• Onze gezondheidsprojecten 		
p. 30
• Word Healthie				p. 31
• JOETZ animator worden			
p. 32
Onze garantie: vakanties vol spelletjes en avonturen
met leuke animatoren, een toffe vorming tot animator,
bijleren op een speelse manier. Kortom: een uitgebreid
aanbod voor een brede waaier aan jeugd!
Blijf ook op de hoogte via facebook! Like snel onze pagina “JOETZ Brabant”. Check zeker ook www.joetz.be (optie
Vlaams-Brabant) voor ons volledige programma en heel
wat extra informatie over onze activiteiten!
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Meer info?
Je kan JOETZ Brabant bereiken via:
T 02 546 15 69 – 02 546 15 68
E joetz.brabant@solidaris.be
W www.joetz.be (optie Vlaams-Brabant)
A Zuidstraat 120, 1000 Brussel

Je ziekenfonds
komt tussen
V Tot 210 euro tussenkomst per verblijf.
V Onze verblijven zijn ook fiscaal aftrekbaar voor
kinderen jonger dan 14 jaar !

Onze verblijven in de herfst- en kerstvakantie

30 OKTOBER – 4 NOVEMBER 2022

30 OKTOBER – 4 NOVEMBER 2022

Herfst – Kleuters
@ Merelbeke

Halloween – Midi’s
@ Merelbeke

Pssst, heb jij ooit al een heksje zien toveren? Weet jij hoe
een tovernaar zijn magische staf werkt? En waarom hij
altijd zo een lange baard heeft? Wij vroegen het ons ook
af en zijn op onderzoek uitgegaan. Deze week ontdek
je alle geheimpjes van de wondere sprookjeswereld. In
samenwerking met Creafant gaan we zelfs 1 dag naar een
echte toverschool waar we toverdrank brouwen en de
gekste spreuken leren!
In samenwerking met JOETZ Oost-Vlaanderen
(09 333 58 15 - joetz.oost@joetz.be)

31 oktober … Een avond vol spooky halloweenkostuums,
enge geluiden en … snoepjes! Verkleed jij je ook graag in
een oude heks, een levenloze zombie of een monster?
Dan is dit kamp iets voor jou! Deze week staat helemaal
in het teken van Halloween. Durf jij met ons mee op
kamp?
In samenwerking met JOETZ Oost-Vlaanderen
(09 333 58 15 - joetz.oost@joetz.be)

•
•

3 t.e.m. 6 jaar / Merelbeke / Eigen vervoer
270 euro / 120 euro

•
•

7 t.e.m. 10 jaar / Merelbeke / Eigen vervoer
270 euro / 120 euro
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JOETZ Brabant

31 OKTOBER – 4 NOVEMBER 2022

23 – 30 DECEMBER 2022

Citytrip Lissabon
@ Portugal

Kerstski in Slovenië
@ Bohinj, Slovenië

Zin in een leuke trip tijdens de Herfstvakantie onder
een zuiderse zon? Grijp dan nu je kans en vertrek met
JOETZ naar Lissabon! Deze citytrip wordt de perfecte
combinatie tussen cultuur, zon en vooral héél veel fun!
Onze JOETZ-begeleiding zorgt alvast voor een zeer leuk
animatieprogramma, aangevuld met enkele top bezienswaardigheden! Mis deze unieke citytrip niet en schrijf je
vandaag nog in!
In samenwerking met JOETZ West-Vlaanderen
(056 27 47 00 - joetz.west@joetz.be)

Tijdens deze skivakantie in Slovenië krijg je ski- of snowboardlessen van de monitors van de plaatselijke skischool. Je wordt ingedeeld in een ski-/snowboardgroepje
volgens niveau. De animators van JOETZ zorgen voor
extra begeleiding per groepje. Op de skivrije momenten
zorgen zij voor de nodige animatie. Het materiaal, de
lessen en de skipas zijn bij de prijs inbegrepen.
In samenwerking met JOETZ Antwerpen
(015 28 03 44 - antwerpen@joetz.be)
•

•
•

14 t.e.m. 17 jaar / Portugal / Vliegreis vanuit Zaventem
499 euro / 439 euro

•

12 t.e.m. 15 jaar / Slovenië / Busreis vanuit Gent,
Berchem of Rijemenam
647,50 euro / 537 euro

Datum

Thema

Plaats

Leeftijd

Basisprijs

Prijs met
tussenkomst
Solidaris Brabant*

30/10/2022
t.e.m. 04/11/2022

Herfst Kleuters

Merelbeke

3 t.e.m. 6 jaar

270

120

30/10/2022
t.e.m. 04/11/2022

Halloween Midi’s

Merelbeke

7 t.e.m. 10 jaar

270

120

31/10/2022
t.e.m. 04/11/2022

Citytrip Lissabon

Portugal

14 t.e.m. 17 jaar

499

439

23/12/2022
t.e.m. 30/12/2022

Kerstski in
Slovenië

Slovenië

12 t.e.m. 15 jaar

647,50

537

* Prijs voor leden van Solidaris Brabant die in orde zijn met hun aanvullende verzekering.
Ons aanbod voor de Krokusvakantie kan je binnenkort op onze website raadplegen.
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Inschrijven
V S tap 1: Surf naar onze website: www.joetz.be
(optie Vlaams-Brabant).

V S tap 2: Klik op het gewenste verblijf en vervolgens op
de knop “Boek nu”.

V S tap 3: Maak een account aan via de knop "Registreren"
rechts bovenaan.

V S tap 4: Klik rechts bovenaan op "Hallo naam voornaam!".

V S tap 11: Noteer alle info van je zoon of dochter.
V S tap 12: Klik op "Selecteer Persoon" en kies jouw
zoon of dochter.

V S tap 13: Duid het geslacht en het gebruik van
foto's aan.

V Stap 14: Kies jouw zoon of dochter opnieuw.
V Stap 15: Duid bij "Prijscategorie" de basisprijs aan.

V S tap 5: Klik links op "Klanten".

V S tap 16: Ga naar je winkelmandje (rechts bovenaan).

V S tap 6: Vul je persoonlijke informatie in

V S tap 17: Klik op "Bevestigen".

(adres en IBAN).

V S tap 7: Klik bovenaan op het icoontje van het huisje.
V S tap 8: Zoek de gewenste activiteit op bij "Trefwoord"
(links) (bv. Musicalkamp, Safari, Pretparkvakantie, enz.).

V S tap 9: Klik op "Inschrijven".
V S tap 10: Klik op "Persoon toevoegen”.

V S tap 18: Vul de medische en extra informatie in.
V S tap 19: Klik op "Bevestigen".
V S tap 20: De “sterprijs” voor de leden van Solidaris

Brabant wordt bij het online inschrijven nog niet automatisch toegepast. Gelieve bij het betalen van het voorschot
een mail te sturen naar joetz.brabant@solidaris.be met
het betalingsbewijs. Vervolgens passen wij het resterende
saldo naar de “sterprijs” aan.
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JOETZ Brabant

Ontdek onze gezondheidsprojecten
voor het schooljaar 2022 – 2023
A Vrij Wijs

Een vorming seksualiteit op maat van de derde graad
lager onderwijs en de eerste graad secundair onderwijs.
Thema's die besproken worden:
• Biologische verschillen tussen meisje en jongen,
lichamelijke veranderingen tijdens de puberteit en
hygiëne.
• Voortplanting, veilig vrijen, SOA’s, zwangerschap,
menstruatie en anticonceptie.
• Weerbaarheid, het stellen en respecteren van de
eigen grenzen en die van anderen.
• Identiteit, relaties, vriendschap, verliefdheid, liefde,
homoseksualiteit en verschillende gezinsvormen.

A Draadloos

Wat gooi je allemaal op het wereldwijde web en is dit
wel zo verstandig? Tijdens deze interactieve workshop
confronteren we de leerlingen van de derde graad lager
onderwijs met hun online gedrag en de mogelijke gevolgen hiervan.
Thema's die besproken worden: cyberpesten, influencers,
veilig chatten …jeunes.brabant

Wat? Hoe?

De workshops worden begeleid door
een Healthie, een vrijwilliger specifiek opgeleid voor deze opdracht.
De periode waarin je kan boeken
loopt van 07/11/2022 tot en met
12/05/2023.
De duur is afhankelijk van de
workshop:
• Vrij Wijs: 1 sessie = 100min
• Draadloos: 1 sessie = 120 min
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De pakketten werden ook ontwikkeld op maat van de leerplandoelen.
De groepsgrootte voor de workshops is maximum 25 leerlingen.
Het didactisch materiaal wordt door
ons voorzien. Het enige dat we
vragen voor Vrij Wijs middelbaar onderwijs is om een laptop/pc, boxen
en een beamer ter beschikking te
stellen. Voor draadloos vragen we
indien mogelijk om een computerlokaal/tablets te reserveren.

Wat kost dat dan?

Alle educatieve workshops bij JOETZ
Brabant vzw zijn volledig gratis!

Interesse?

Ben je geïnteresseerd en wil je graag
een workshop boeken voor volgend
jaar?
Mail dan naar
joetz.brabant@solidaris.be

Word

HEALTHIE
Verleg je eigen grenzen en doe unieke ervaringen op als
Healthie. Je geeft workshops op scholen aan nieuwsgierige kinderen en jongeren. Hierbij ga je interactief aan de
slag over o.a. seksualiteit, mediawijsheid en kinderrechten
aan de hand van ons aantrekkelijk materiaal en kant-enklare draaiboeken.

Wat mag je verwachten?
Programma:

Flexibiliteit troef want je kiest zelf:

Data (keuze uit):
• Van vrijdag 21 tot zondag 23 oktober 2022
• Van vrijdag 3 tot zondag 5 maart 2023

•
•
•

Wanneer en hoe vaak je vorming geeft;
In welke regio je actief bent;
Met welk gezondheidsthema je aan de slag gaat.

1) Opleidingsweekend
Tijdens het opleidingsweekend maak je kennis met de inhoud van de workshops rond seksualiteit, mediawijsheid
en kinderrechten. Daarnaast worden ook kennis en vaardigheden om voor een klas of groep te staan, versterkt.

Locatie: Vormingscentrum Hanenbos
(Lotsesteenweg 103, 1653 Dworp)

Profiel
•
•
•
•

Leeftijd: 18 – 30 jaar
Zelfstandig, sociaal en communicatief aangelegd
Interesse in gezondheidsthema's
Goesting om bezig te zijn met kinderen en jongeren

Wat krijgt een Healthie?
•
•
•
•

Onkosten in de vorm van een vrijwilligersvergoeding
Opleiding
Een pak ervaring in vormingswerk
Een vette meerwaarde voor je CV

2) Observatie en begeleide workshop
Na het opleidingsweekend observeer je in samenspraak
met een regionale medewerker eerst een workshop in de
klas. Vervolgens geef je (al dan niet onder begeleiding) je
eerste workshop.
Kostprijs: 58 euro. Voor het hele programma.
Deze prijs is inclusief alle workshops, het opleidingsmateriaal en 2 overnachtingen in volpension.
Nog vragen? healthie@joetz.be

A Zin om Healthie te worden?

Schrijf je dan rap in via
  
www.healthies.be/word-lesgever
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JOETZ Brabant

JOETZ-animator worden!
Je wordt 16 jaar of ouder in 2023, je
bent dolenthousiast om met kinderen te werken, je beschikt over een
gezonde dosis inzet en engagement
of je bent gewoon op zoek naar een
creatieve uitlaatklep?
Dan ben jij de animator die wij
zoeken!
Tijdens onze vorming tot animator
starten we van nul en spitsen we
ons gedurende een weekend en een
week toe op alle ditjes en datjes van
het animator-zijn: “hoe werk ik creatief met kinderen?”, “hoe leg je een
spel uit?”, “hoe ga ik om met moeilijk
gedrag?” ... Geen saaie lessen, maar
leuke sessies met echte ervaringsdeskundigen. Vooral zelf spelen,
ervaren en beleven staan tijdens de
vorming centraal!
Na de vorming volgt een stage in
de zomervakantie en in september
evalueren we jouw volledige traject.
Breng je dit alles tot een goed einde,
dan ligt er voor jou een officieel
attest ‘animator in het jeugdwerk’
te wachten!
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Concreet

De vorming start in 2023 en bestaat uit een weekend en een week
vorming. Daarna volgt minimum een
week praktische stage. Deze stage
doe je in juli of augustus, tijdens de
zomervakantie. Nadien volgt nog
een evaluatiedag in september.

De data van de vorming:
•

Het weekend van vrijdagavond
27 t.e.m. zondagavond 29 januari
2023 te Nieuwpoort.

•

Krokusvakantie van zaterdagochtend 18 t.e.m. vrijdagnamiddag
24 februari 2022 in De Panne.
Om recht te hebben op je brevet, dien je uiteraard aanwezig
te zijn op de volledige vorming:
theorie, stage en evaluatiedag.

Inschrijven

Inschrijving gebeurt via onze website: www.joetz.be (optie Vlaams-Brabant) deel “Vrijwilligers”.

Prijs

Basisprijs: € 250
Sterprijs: € 50*
* Leden van Solidaris Brabant, die in regel zijn met
hun aanvullende bijdrage, genieten van een tussenkomst van de aanvullende verzekering.

Infosessie

Om alle geïnteresseerden wat meer
informatie te kunnen geven, wordt
er een infosessie georganiseerd op
woensdag 11 januari 2023 om 14u30.
Deze gaat door in onze kantoren te
Zuidstraat 118, 1000 Brussel.
Interesse? Stuur dan een mailtje
naar joetz.brabant@solidaris.be.

Wil je meer weten of
heb je toch nog enkele
vragen?
T 02 546 15 69
E joetz.brabant@solidaris.be
W www.joetz.be

