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Programma
Joetz Brabant

september 2021 -  
januari 2022

Wij stellen jullie met trots ons nieuwe programma van 
het najaar 2021 voor: met heel wat nieuwe vakanties, 
thema’s en verblijfplaatsen. Blader snel door naar 
de volgende pagina’s en ontdek het zelf!  Wil je graag 
meer informatie over de vakanties? Bel of mail ons, 
zodat wij jou de gevraagde info kunnen bezorgen! 

> Onze verblijven 22

> Onze gezondheidsprojecten 22

> Word Healthie  25

> Joetz animator worden 28

Onze garantie: vakanties vol spelletjes en avonturen met leuke  

animatoren, een leuke vorming tot animator en bijleren op een 

speelse manier. Kortom, wij bezorgen onze jeugd een uitgebreid 

aanbod! 

Blijf ook op de hoogte via Facebook! Like snel onze pagina Joetz 

Brabant. Check zeker ook www.joetz.be voor ons volledige pro-

gramma en heel wat extra informatie over onze activiteiten!

JE ZIEKENFONDS KOMT TUSSEN! 
Wij bieden je een tussenkomst tot € 225 per verblijf. 

Onze verblijven zijn ook fiscaal aftrekbaar.

Voor meer details over de vakanties en de algemene voorwaar-

den kan je surfen naar www.joetz.be. De rode prijzen gelden 

alleen voor de leden van de Socialistische Mutualiteit Brabant die 

in regel zijn met hun aanvullende verzekering.

WENS JE MEER INFO?
Je kan JOETZ Brabant bereiken via: 

> telefoon: 02 546 15 69 – 02 546 15 65

> e-mail: JOETZBrabant@fsmb.be

> website: www.joetz.be   Joetz_Brabant  Joetz_Brabant 

> postadres: Zuidstraat 120, 1000 Brussel

> bezoekadres: Zuidstraat 118, 1000 Brussel 
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PROGRAMMA
CORONA SAFE !

Onze verblijven in de 
herfst- en kerstvakantie
Herfstvakantie:

30 OKTOBER-6 NOVEMBER 2021
Plasvakantie
Plast je kind nog regelmatig in bed? In een ongedwongen 
vakantiesfeer start het tijdens deze vakantie met een plas-
training die zijn succes al jarenlang bewezen heeft. Drin-
ken, plassen, bekkenbodemspieren trainen … Professio-
neel begeleid en met het advies van de uroloog vindt het de 
weg naar succes. De kinesist geeft dagelijks aangepaste 
oefeningen. De animators begeleiden 24/24 uur de plas-
training én houden de vakantiepret erin. Consultatie bij de 
uroloog aan het begin en het einde van de vakantie. In sa-
menwerking met Joetz Antwerpen.

 >  8 t.e.m. 12 jaar / Rijmenam / Eigen vervoer
 > € 737 / € 221

 

31 OKTOBER-5 NOVEMBER 2021
Halloween
Tegen verveling zeggen we 'neen' tijdens deze herfstvakantie. 
In het thema Halloween organiseren de aninimators spelle-
tjes, uitstapjes en feestjes. Verkleedkleren meebrengen? Dat 

mag, maar het moet niet. Wij garanderen je sowieso een grie-
zelig leuke vakantie. In samenwerking met Joetz Antwerpen.

 >  6 t.e.m. 12 jaar / Rijmenam / Eigen vervoer
 > € 216,75 / € 138

 

31 OKTOBER-5 NOVEMBER 2021
Hoera herfst !
Wanneer de bladeren verkleuren en paddestoelen uit 
de grond schieten, dan is de herfst in het land! Samen 
met onze JOETZ-animatoren trekken we naar het bos, 
want daar valt vanalles te beleven. Leg die regenjas en 
regenlaarzen maar al klaar! In samenwerking met Joetz 
Oost-Vlaanderen.

 >  6 t.e.m. 12 jaar / Merelbeke / Eigen vervoer
 > € 270 / € 120

 

31 OKTOBER-5 NOVEMBER 2021
B-b-bibber & b-b-beef !
31 oktober… Een avond vol diverse halloweenkostuums, 
enge spookgeluiden 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.

 >  6 t.e.m. 12 jaar / Merelbeke / Eigen vervoer
 > € 270 / € 120
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1 - 5 NOVEMBER 2021
Sun & Fun – Sevilla
Zin in een leuke trip tijdens de Herfstvakantie onder een zui-
derse zon? Grijp dan nu je kans en vertrek met JOETZ naar 
Sevilla! Deze citytrip wordt de perfecte combinatie tussen 
cultuur, zon en vooral héél veel Fun! Onze JOETZ-begelei-
ding zorgt alvast voor een zeer leuk animatieprogramma, 
aangevuld met enkele top bezienswaardigheden! Mis deze 
unieke citytrip niet en schrijf je vandaag nog in! In samen-
werking met Joetz West-Vlaanderen.

 >  14 t.e.m. 17 jaar / Sevilla - Spanje / Vliegreis
 > € 459 / € 399

 

Herfstvakantie:

26 - 31 DECEMBER 2021
Sneeuwkastelen & Zandmannetjes
De zee en het strand in een (hopelijk) besneeuwd 
winterlandschap … De ideale omgeving voor een fantastische 
eindejaarsvakantie! Tijdens deze laatste dagen van het jaar 
voorziet JOETZ een onvergetelijk avontuur in De Barkentijn. 
Sfeer en gezelligheid zullen zeker niet ontbreken. Hopelijk 
jij ook niet?! In samenwerking met Joetz Oost-Vlaanderen.

 >  6 t.e.m. 12 jaar / Nieuwpoort / Busvervoer vanuit Aalst, 
Gent en Sint-Niklaas

 > € 320 / € 170

27 - 30 DECEMBER 2021
Disneymagie & Paris
Beleef met JOETZ een magische Kerstvakantie in Parijs! 
We verblijven 4 dagen lang in het Magic Circus Hotel in 
Disneyland! Naast de magische wereld van Mickey en zijn 
vrienden ontdekken we 2 dagen Parijs met al z'n troeven. 
Afsluiten doen we in het mooie Park Asterix waar we een dag 
lang rollercoasters en andere coole attracties ontdekken. 
Deze leuke trip wil je niet missen! In samenwerking met 
Joetz Antwerpen.

 >  12 t.e.m. 17 jaar / Parijs - Frankrijk / Busvervoer vanuit 
Kortrijk, Gent en Antwerpen

 > € 532 / € 487
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CORONA SAFE !

Alles op een rijtje:

Datum Thema Plaats Leeftijd Prijs
Prijs met tussenkomst 

FSMB*

30/10/2021 t.e.m. 06/11/2021 Plasvakantie Rijmenam 8 t.e.m. 12 jaar € 737 € 221

31/10/2021 t.e.m. 05/11/2021 Halloween Rijmenam 6 t.e.m. 12 jaar € 216,75 € 138

31/10/2021 t.e.m. 05/11/2021 Hoera herfst! Merelbeke 6 t.e.m. 12 jaar € 270 € 120

31/10/2021 t.e.m. 05/11/2021 B-b-bibber & b-b-beef! Merelbeke 6 t.e.m. 12 jaar € 270 € 120

01/11/2021 t.e.m. 05/11/2021 Sun & Fun Sevilla Sevilla, Spanje 14 t.e.m. 17 jaar € 459 € 399

26/12/2021 t.e.m. 31/12/2021 Sneeuwkastelen & Zandmannetjes Nieuwpoort 6 t.e.m. 12 jaar € 320 € 170

27/12/2021 t.e.m. 30/12/2021 Disneymagie & Paris Parijs, Frankrijk 12 t.e.m. 17 jaar € 532 € 487

Inschrijven
De inschrijving voor onze verblijven gebeurt door betaling van een voorschot van 40 euro voor verblijven in het binnenland, 125 euro 
voor verblijven in het buitenland.

Dit bedrag kan op volgende wijze betaald worden:
> in één van de kantoren van de Socialistische Mutualiteit Brabant
>  via overschrijving op het IBAN-nummer: BE64 3630 1136 9652 van JOETZ Brabant, Zuidstraat 120 te 1000 Brussel, met als 

mededeling: de naam en voornaam van de deelnemer(s), het aansluitingsnummer bij de FSMB, telefoonnummer, de gekozen 
bestemming en de periode.

De inschrijving is pas effectief eens wij het voorschot ontvangen. Het saldo moet volledig betaald zijn één maand voor de afreis. De 
deelnemer verklaart, door betaling van het voorschot, kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden. 
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ONTDEK ONZE GEZONDHEIDSPROJECTEN 
VOOR HET SCHOOLJAAR 2020 – 2021

VRIJ WIJS 
Een vorming seksualiteit op maat voor 
de 3e graad lager onderwijs en 1e en 2e 
graad middelbaar onderwijs. Thema's:
>  Biologische verschillen tussen meis-

jes en jongens, lichamelijke verande-
ringen tijdens de puberteit en hygiëne.

>  Voortplanting, veilig vrijen, SOA’s, 
zwangerschap, menstruatie en anti-
conceptie.

>  Weerbaarheid, het stellen en respec-
teren van de eigen grenzen en die van 
anderen.

>  Identiteit, relaties, vriendschap, ver-
liefdheid, liefde, homoseksualiteit en 
verschillende gezinsvormen.

>  Begeleid door een student die specifiek 
opgeleid is voor deze opdracht.

 YUM RUNNER 
Een uniek educatieve workshop met een 
serious game rond gezonde voeding en 
beweging op maat van kinderen van de 
1e graad lager onderwijs:
>  Uitdagend voor kinderen dankzij o.a. 

de serious game Yum Runner en leuk 
hoekenwerk.

> Begeleid door een student die specifiek 
opgeleid is voor deze opdracht.
>  In overeenstemming met de nieuwe 

voedingsdriehoek.
>  Cognitieve leeruitkomst: wat je leert, is 

toepasbaar in het echte leven. 

DRAADLOOS
Wat gooi je allemaal op het wereldwijde 
web en is dit wel zo verstandig? Tijdens 
deze workshop confronteren we de leer-
lingen met hun online gedrag en de mo-
gelijke gevolgen hiervan.
>  Interactief pakket: chat game, rollens-

pel, real vs. cyber om de confrontatie 
aan te gaan met hun gedrag en profile-
ring in de digitale wereld.

>  Kritisch kijken naar de verschillen en 
gelijkenissen van de wereld on- en 
offline.

>  Begeleid door een student die specifiek 
is opgeleid voor deze opdracht. 

WAT? HOE?
De workshops worden begeleid door 
een healthie, een vrijwilliger die speci-
fiek opgeleid is voor deze opdracht.
De periode waarin je kan boeken loopt 
van 14/02/2022 tot en met 01/04/2022.

De duur is afhankelijk van de workshop:
Vrij Wijs : 1 sessie = 100min
Yum Runner : 1 sessie = 65min
Draadloos: 1 sessie = 120 min

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 compu-

ters en/of tablets te reserveren en wifi te 
voorzien.

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 joetzbrabant@fsmb.be
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CORONA SAFE !

WORD HEALTHIE!
Verleg je grenzen en doe unieke ervaring op als gezondheidswerker (healthie). Ga aan de slag in een 
school met ons aantrekkelijke vormingsmateriaal en ga in gesprek met nieuwsgierige kinderen en 
jongeren over onder andere seksualiteit en gezonde voeding. 

KIES ZELF
> Wanneer en hoe vaak je vorming geeft. 
>  Met welke vormingspakketten (gezondheidsthema) je aan de 

slag gaat.

PROFIEL
>  Leeftijd: 18 – 26 jaar (peer-to-peer education) 
>  Zelfstandig, sociaal en communicatief aangelegd 
>  Geïnteresseerd in gezondheidsthema's 
>  Graag bezig met kinderen en jongeren

WAT KRIJGT EEN HEALTHIE?
> Opleiding
>  Ervaring in vormingswerk 
> Onkosten in de vorm van vrijwilligersvergoeding
>  Meerwaarde voor CV 

ZIN OM HEALTHIE TE WORDEN? SCHRIJF JE IN.
Wat mag je verwachten? 

1) STARTWEEKEND
Tijdens het algemene opleidingsweekend maak je kennis met 
de vormingspakketten rond seksualiteit en gezonde voeding. 
Daarnaast worden ook je kennis en vaardigheden om voor een 
klas of groep te staan, versterkt.

Data:  van vrijdag 22 t.e.m zondag 24 oktober 2021 
van vrjdag 18 t.e.m. zondag 20 februari 2022

Locatie: Hanenbos in Dworp
Praktische info:  2 overnachtingen in volpension, vormings- 

materiaal, ongevallenverzekering, 

2) TERUGKOPPELING
Tijdens dit moment geeft iedereen een stukje van de vorming in 
de vorm van microteaching. Je bereidt je dus voor alsof je echt 
een vorming gaat geven. Nadien geven we elkaar feedback.

Data: nog te bepalen (november/december)
Locatie: Leuven, Gent en Brussel (specifieke plaats nog te be-
palen)

3) PAKKETKENNIS
Na de basisopleiding ga je in je eigen regio aan de slag. Som-
mige regio’s hebben, buiten seksualiteit, draadloos en gezonde 
voeding andere vormingspakketten. Als je interesse hebt in het 
geven van andere vormingspakketten, bieden deze regio’s in 
samenspraak nog extra opleiding of begeleiding aan.

Kostprijs: 57 euro voor het hele programma
Deze prijs is inclusief alle vormingen, het vormingsmateriaal en 
overnachting in volpension.
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Joetz – Animator worden!

Tijdens onze basiscursus 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 cursus centraal!

Na de cursus 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!

DATA EN PRIJS
De vorming animator start in 2022 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 evaluatie-dag in september.

De data van de vorming:

>  Het weekend: van vrijdagavond 28/1 tot en met zondagavond 

30/1/2022 (Nieuwpoort)

>  Krokusvakantie: van zondagochtend 27/2 tot en met zaterdag 

namiddag 05/03/2022 (De Panne)

! Om recht te hebben op je brevet, dien je uiteraard aanwezig te zijn 

op de volledige cursus, de stage én de evaluatie.

PRAKTISCH
Inschrijving gebeurt door een betaling van een voorschot van € 50 :

>  in één van onze kantoren van de FSMB

>  via overschrijving op BE64 3630 1136 9652 van JOETZ Brabant, 

Zuidstraat 120 te 1000 Brussel met als vermelding: “Vorming 

animator 2022 + naam en voornaam + telefoonnummer”

Voor meer informatie over onze vorming gelieve contact op te nemen 

met Joetz Brabant.

OPGELET: Je inschrijving is pas effectief na betaling van het 

voorschot. De vorming zal pas doorgaan indien het minimum van 8 

deelnemers bereikt is.

Na de inschrijving sturen wij jou de nodige documenten op.

INFORMATIEVERGADERING
Om de geïnteresseerden wat meer informatie te kunnen geven, 

wordt er een informatievergadering georganiseerd op woensdag 

5 januari 2022 om 14u30. Deze gaat door bij JOETZ Brabant in het 

gebouw: Zuidstraat 118, 1000 Brussel. Ook jongeren die zich reeds 

ingeschreven hebben, worden hier verwacht. Op deze manier krijgen 

ook zij een duidelijker beeld van wat hen te wachten staat.

WIL JE MEER WETEN OF HEB JE TOCH NOG 
ENKELE VRAGEN? 
Neem een kijkje op onze website www.joetz.be, bel naar  

02 546 15 69 of stuur een mailtje naar JOETZBrabant@fsmb.be.

Je wordt 16 jaar in 2022 of ouder, je bent dol-enthousiast 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 dé animator die wij zoeken!


