Programma
Joetz Brabant
Januari - september 2020

Wij stellen jullie met trots ons nieuwe programma
van 2020 voor: 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 in de krokus- en paasvakantie
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> Onze verblijven in de zomervakantie
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> Onze buitenlandse reizen

24

> Onze uitstapjes

27

JE MUTUALITEIT KOMT TUSSEN!
Wij bieden je een tussenkomst tot 225 euro per verblijf.
Onze verblijven zijn ook fiscaal aftrekbaar.

Wil je je inschrijven? Kijk dan snel op pagina 27. Voor meer
details over de vakanties en de algemene voorwaarden kan je
surfen naar www.joetz.be. De roze prijzen gelden alleen voor de
leden van de Socialistische Mutualiteit Brabant die in regel zijn
met hun aanvullende verzekering.

WENS JE MEER INFO?

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!

Je kan JOETZ Brabant bereiken via:
> telefoon: 02 546 15 69 – 02 546 15 65
> e-mail: JOETZBrabant@fsmb.be
> website: www.joetz.be

Blijf ook op de hoogte via Facebook! Like snel onze pagina Joetz
Brabant. Check zeker ook www.joetz.be voor ons volledige
programma en heel wat extra informatie over onze activiteiten!

> postadres: Zuidstraat 120, 1000 Brussel
> bezoekadres: Zuidstraat 118, 1000 Brussel
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Onze verblijven
in de krokus- en
paasvakantie

(i.s.m. Joetz Oost-Vlaanderen).
> 6 tot 9 jaar / Dikkele / eigen
vervoer
> 270 euro / 120 euro / busvervoer
vanuit Aalst, Gent en SintNiklaas

beleef je het allemaal! Wacht niet
langer en schrijf je vandaag nog in.
> 14 tot 17 jaar / Barcelona,
Spanje / vliegreis
> 459 euro / 399 euro

11 - 18 APRIL 2020

5 - 10 APRIL 2020

Strandpret

Word je blaas de baas

22 - 29 FEBRUARI 2020

Sneeuw, slopes en Slovakije
Een vakantie voor beginnende en
ervaren skiërs & snowboarders.
Leef je uit op het grootste
skigebied in Slovakije. In kleine
groepjes met gediplomeerde skiof snowboardanimatoren neem je
afdalingen volgens je niveau. 23
skiliften staan op ons te wachten
om je naar één van 41 skipistes
te brengen. Ook tijdens de skivrije
momenten krijgt verveling geen
kans, daar staan onze JOETZanimatoren voor garant!
> 11 tot 17 jaar / Slovakije, Hotel
Sorea Marmot / busvervoer
vanuit Gent en Berchem
> 740 euro / 590 euro

23 - 28 FEBRUARI 2020

Carnavalvakantie
Knettergek, dat mag! Een vakantie
met zotte spelletjes en bonte
avonden in het vakantiecentrum
waar je logeert. En interessante
uitstapjes in de regio Mechelen. Een
vakantieweek in carnavalssfeer
(i.s.m. Joetz Antwerpen).
> 6 tot 12 jaar / Rijmenam /
eigen vervoer
> 215,75 euro / 137 euro

Kom met ons mee naar De Barkentijn voor een week vol plezier!
Wat staat er jou zoal te wachten?
Strandspelen, een schattenjacht,
knutselen, gezelschapsspelen, ravotten in de duinen, met je voeten
in het water lopen en als kers op
de taart is er een dagje Plopsaland
voorzien! Laat niets jou tegenhouden om met ons mee te komen tijdens deze supertoffe week aan zee!
(i.s.m. Latitude Jeunes Brabant)
> 5 tot 13 jaar / Nieuwpoort /
busvervoer vanuit Leuven en
Brussel
> 415 euro, 190 euro

Heb jij hulp nodig om je blaas de
baas te worden? Dan ben je bij
ons aan het juiste adres. Onze
supermonitoren helpen je om
je blaas te trainen door middel
van een speciaal drink- en
plasschema. Zij worden bijgestaan
door een kinesist en dokter uit
het PUNC-team van het UZ Gent,
die de droogtraining deskundig
zullen begeleiden. Om het beste
resultaat te boeken is een bezoek
aan het PUNC-team op voorhand
noodzakelijk.
> 7 tot 12 jaar / Deinze / eigen
vervoer
> 355 euro / 205 euro

5 - 18 APRIL 2020

Taalstages Frans/Engels

11 - 17 APRIL 2020

Ben je op zoek naar een leerrijk en
leuk taalkamp? Kom met ons mee
naar De Panne en verbeter samen
met ons je Frans of Engels! In de
voormiddag voorzien we taallessen,
maar ook tijdens de maaltijden
en de andere activiteiten zal je je
taal verder kunnen bijschaven.
De taallessen worden gegeven
door ervaren, gediplomeerde en
enthousiaste leerkrachten. Intaco
biedt extra activiteiten aan zoals
Aquafun, paardrijden.... gelieve
hiervoor met hen contact op te
nemen. Kijk op onze website www.
joetz.be voor ons volledige aanbod
taalstages Frans en Engels.
> 8 tot 18 jaar / De Panne / eigen
vervoer.

Gluren bij de Noorderburen
We trekken voor het derde jaar
op rij naar Nederland en kiezen
opnieuw voor een toplocatie.
We nemen onze fietsen mee en
maken gretig gebruik van de
mooie fietspaden om op onze
verschillende bestemmingen te
geraken. Zei er iemand 'Efteling'?
> 12 tot 15 jaar / Nederland /
busvervoer vanuit Gent en
Berchem
> 390 euro / 240 euro

23 - 28 FEBRUARI 2020

Onze verblijven in
de zomervakantie

JOETZlab
Heb jij je al eens afgevraagd hoe
sterk eieren zijn, maar heb je dat
thuis nog niet mogen testen? Ben
je nieuwsgierig naar de werking
van een kompas, maar heb je geen
idee hoe je dit moet uitzoeken?
En wat gebeurt er nu echt als je
Mentos in cola laat vallen? Dit
en zoveel andere dingen kan je
op dit kamp, samen met onze
animatoren, zelf komen uittesten

we een stapje verder en gaan we
GOOCHELEN. Zo hebben we alles in
huis om er op de laatste kampdag
een geweldige show van te maken.
(i.s.m. Joetz Oost-Vlaanderen)
> 6 tot 12 jaar / Sint-Niklaas /
eigen vervoer
> 285 euro / 135 euro

13 - 17 APRIL 2020

05 - 10 JULI 2020

Vamos Barcelona

Magie at the sjieke sierk

Zin in een citytrip in de hippe en
bruisende stad Barcelona? Wil je
genieten van de Zuiderse sfeer en
alle andere pareltjes die Barcelona
te bieden heeft? Dan is deze citytrip
ideaal! Een bezoek aan Camp Nou
of La Sagrada Familia, met JOETZ

Tijdens deze magische week
verdiepen we ons in de zotste
circustechnieken zoals: jongleren,
lopen op een bal, borden op een stok
balanceren in de lucht… Niks is ons
te moeilijk! Maar ook dit jaar gaan
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11 - 18 JULI 2020

Boerderijvakantie
Ooit al eens zelf brood willen
maken? Of eerder een lekkere
verse milkshake? Knuffel je graag
met diertjes? Wil je graag eens
op stap met de huifkar? Schrijf je
dan in en vertrek mee met ons op
boerderijvakantie!
> 5 tot 12 jaar / Lanaken / busvervoer vanuit Leuven en Brussel
> 425 euro / 200 euro

11 - 18 JULI 2020

Pretparkenvakantie
Hou jij van een adrenalinestoot?
Krijg je een kick van snelle en hoge
attracties? Dan is deze vakantie
zeker iets voor jou! Doorheen deze
week nemen we jou mee naar 4
verschillende pretparken. De andere
dagen gaan we zwemmen of leven we
ons uit met het animatorenteam. Het
wordt gegarandeerd plezant! (i.s.m.
Latitude Jeunes Brabant)
> 11 tot 17 jaar / Nieuwpoort /
busvervoer vanuit Leuven en
Brussel
> 500 euro / 265 euro

25 JULI - 1 AUGUSTUS 2020

zien wat je tijdens het kamp allemaal
hebt geleerd. Wie wordt de volgende
Beyoncé of Ish van Joetz?! Misschien
ben jij het wel! (i.s.m. Latitude Jeunes
Brabant)
> 11 tot 16 jaar / Spa / busvervoer
vanuit Leuven en Brussel
> 445 euro / 220 euro

Bruinen tussen de duinen

18 - 25 JULI 2020

Strandpret
Kom met ons mee naar De Barkentijn
voor een week vol plezier! Wat staat
er jou zoal te wachten? Strandspelen,
een
schattenjacht,
knutselen,
gezelschapsspelen, ravotten in de
duinen, met je voeten in het water
lopen en als kers op de taart is er
een dagje Plopsaland voorzien! Laat
niets jou tegenhouden om met ons
mee te komen tijdens deze supertoffe
week aan zee! (i.s.m. Latitude Jeunes
Brabant)
> 5 tot 10 jaar / Nieuwpoort /
busvervoer vanuit Leuven en
Brussel
> 415 euro / 190 euro

20 - 24 JULI 2020,
27 - 31 JULI 2020,
17 - 21 AUGUSTUS 2020

Paardrijvakantie
Het is niet toegestaan om een
deelnemer voor meerdere weken in
te schrijven.
Hou je van paarden en zou je
supergraag willen leren paardrijden?
Of is paardrijden je grootste
passie? Kom dan met ons mee
naar Manege Meerdaalhof en volg
samen met een hele groep andere
paardenliefhebbers de hele week
les! De groepen worden in het
begin van de week verdeeld volgens
ervaring, iedereen is dus welkom!
De lessen worden gegeven door
ervaren BLOSO-lesgevers. Je mag
gedurende de hele week paarden
verzorgen, eten geven enzovoort.
(i.s.m. Manege Meerdaalhof)
> 8 tot 16 jaar / Oud-Heverlee /

eigen vervoer
> 340 euro / 140 euro

Wat luieren in de zon, sporten op
het strand, een dag naar Plopsaland
gaan ... verveling staat duidelijk niet
op het programma! Ga mee met ons
naar Nieuwpoort en ontdek wat wij
voor jou in petto hebben. Bovendien
logeren we in vakantiecentrum ‘De
Barkentijn’ op de dijk. We staan op,
eten en gaan slapen met zicht op zee!
(i.s.m. Latitude Jeunes Brabant)
> 11 tot 16 jaar / Nieuwpoort /
busvervoer vanuit Leuven en
Brussel
> 415 euro / 190 euro

een laatste keer alles los. Zo kan je
daarna uitgerust en vol nieuwe moed
aan het nieuwe schooljaar beginnen.
(i.s.m. Latitude Jeunes Brabant)
> 5 tot 13 jaar / Spa / busvervoer
vanuit Leuven en Brussel
> 415 euro / 190 euro

5 JULI - 29 AUGUSTUS 2020

Taalstages Frans/Engels

8 - 15 AUGUSTUS 2020

Plezant op ‘t strand!

26 - 31 JULI 2020

De Olympische Spelen kan je in
Sint-Niklaas enkel volgen op tv
behalve in Heywijck! Daar kan je
gewoon deelnemen aan onze eigen
JOETZ-Spelen. We verdiepen ons
in verschillende disciplines en
proberen elk een medaille binnen te
halen. Zouden we er meer kunnen
binnenhalen dan de Belgen in Tokio?
(i.s.m. Joetz Oost-Vlaanderen)
> 6 tot 12 jaar / Sint-Niklaas /
eigen vervoer
> 285 euro / 135 euro

Verveling krijgt geen kans tijdens
deze strandvakantie, want we trekken
er met zijn allen op uit. Strandspelen,
ontdekkingstochten, Plopsaland en
chillen op het strand. We zitten geen
moment stil! Klinkt dit als muziek in
de oren? Kom dan naar Nieuwpoort
om
megacoole,
superactieve
avonturen te beleven met onze
JOETZ-animatoren! (i.s.m. Latitude
Jeunes Brabant)
> 11 tot 16 jaar / Nieuwpoort /
busvervoer vanuit Leuven en
Brussel
> 415 euro / 190 euro

1 - 8 AUGUSTUS 2020

8 - 15 AUGUSTUS 2020

Sport en avontuur!

Spelen met FranSien en
FranÇois

Olijke Olympiërs

Ben jij een adrenalinejunk? Hou jij
van spanning, hoogtes en kriebels
in je buik? Dan is deze vakantie echt
iets voor jou! Een hele week vol
activiteiten waarin je jouw energie
100% kwijt kan. Zo klimmen we in
de bomen tijdens hoogteparcours en
blijven we zo laag mogelijk tegen de
grond tijdens het lasershooten. Wil
je graag mee? Schrijf je dan nu in!
(i.s.m. Latitude Jeunes Brabant)
> 11 tot 16 jaar / Spa / busvervoer
vanuit Leuven en Brussel
> 455 euro / 230 euro

Op een leuke en speelse manier Frans
leren, onderhouden en verbeteren.
Daar gaan we voor! Er zijn geen
schoolbanken aanwezig tijdens deze
vakantie, maar spelen met Waalse
leeftijdsgenoten staat wel op het
programma! En dit allemaal onder
begeleiding van Nederlandstalige
en Franstalige animatoren. Op het
einde van de week vertrek jij als een
echte Francine of François naar huis.
Parlez-vous le français? OUI! (i.s.m.
Latitude Jeunes Brabant)
> 5 tot 10 jaar / Spa / busvervoer
vanuit Leuven en Brussel
> 415 euro / 190 euro

1 - 8 AUGUSTUS 2020

Danskamp

15 - 22 AUGUSTUS 2020

Vijf, zes, zeven, acht en go! Een
hele week gaan we shaken, moven,
bouncen en dansen tot we erbij
neervallen! Doorheen de week leer
je verschillende choreografieën. Zo
kan je als je weer thuis bent laten

krossen in de bossen!
Zoveel mogelijk krossen in de bossen,
dat is de samenvatting van dit kamp!
We zitten niet stil en gooien nog
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Ben je op zoek naar een leerrijk en
leuk taalkamp? Kom met ons mee
naar De Panne en verbeter samen
met ons je Frans of Engels! In de
voormiddag voorzien we taallessen,
maar ook tijdens de maaltijden en de
andere activiteiten zal je je taal verder
kunnen bijschaven. De taallessen
worden gegeven door ervaren,
gediplomeerde én enthousiaste
leerkrachten. Intaco biedt extra
activiteiten aan zoals Aquafun,
paardrijden.... gelieve hiervoor met
hen contact op te nemen. Kijk op
onze website www.joetz.be voor ons
volledige aanbod taalstages Frans en
Engels.
> 8 tot 18 jaar / De Panne / eigen
vervoer

Onze buitenlandse
zomerreizen

Hieronder vind je een overzicht van
ons aanbod om ‘u’ tegen te zeggen!
Wil je graag naar het buitenland en
ben je op zoek naar een actieve, sportof luilekkervakantie? Kijk op onze
website www.joetz.be voor meer info!

5 - 14 JULI 2020

Arrivederci JOETZ!
Kan jij tijdens de vakantie niet
stilzitten en wil je onder een
stralende zon verrast worden door
leuke
JOETZ-activiteiten?
Dan
ga je toch gewoon mee met ons
naar Mergozzo? Zon, waterpret,
eilandhopping, een daguitstap naar
Milaan we doen het allemaal! (i.s.m.
Joetz Oost-Vlaanderen)
> 13 tot 15 jaar / Italië / busvervoer vanuit Gent, Berchem
> 670 euro / 480 euro

6 - 15 AUGUSTUS 2020

> 13 tot 16 jaar / Oostenrijk /

busvervoer Gent, Berchem,
Rijmenam
> 476,75 euro / 335 euro
> niet inbegrepen: zakgeld voor
extra activiteiten

Balatonmeer Hongarije
Het Balatonmeer is naast Boedapest
de
belangrijkste
toeristische
trekpleister van Hongarije. Vanuit
Revfülöp, een dorpje aan het meer,
gaan we op zoek naar de mooiste
plekjes. Soms met de bus, dan weer
met de fiets, maar ook met de boot,
uiteraard. Of we chillen lekker aan het
water. Heerlijk, als je na een warme
zomerdag een duik kan nemen in het
meer. (i.s.m. Joetz Antwerpen)
> 13 tot 17 jaar / Hongarije /
busvervoer vanuit Gent, Berchem
en Rijmenam
> 539,75 euro / 398 euro

12 - 17 JULI 2020

Ich liebe dich Berlijn
Ben je op zoek naar een citytrip die
historisch, hip, trendy en prestigieus
is? Dan is Berlijn de geschikte locatie
voor jou! Ontdek het rijke verleden of
ga shoppen op de Kürfurstendamm
gelegen in de bruisende Duitse
hoofdstad! We bezoeken de meeste
hoogtepunten waarover je nog
lang zal napraten. Onze JOETZbegeleiding zorgt voor de nodige
ontspanningsmomenten zodat je
ten volle van deze trip kunt genieten!
Berlijn, here we come! (i.s.m. Joetz
West-Vlaanderen)
> 14 tot 17 jaar / Berlijn / busvervoer vanuit Kortrijk, Gent,
Antwerpen
> 470 euro / 395 euro

17 - 28 JULI 2020

Strand en binnenland van
Slovenië
We bezoeken een stukje Adriatische
kust en wat voor één. Portoroz, Piran,
Koper herinneren ons dan weer
aan de Venetiaanse rijkdommen en
de grotten van Skocjan staan op de
Werelderfgoedlijst van UNESCO. Je
kan tijdens deze vakantie niet alles
zien van dit prachtig landje, maar
het wordt een onvergetelijke reis. Dat
beloven we! (i.s.m. Joetz Antwerpen)
> 12 tot 17 jaar / Slovenië /
busvervoer Gent, Berchem,
Rijmenam
> 635,25 euro / 462 euro

17 - 26 JULI 2020

Oostenrijk - X-plore
Adrenaline op de rodelbaan, fascinerende kloofwandeling, een frisse duik
in het waterpark, een Idyllisch bergmeer, een indrukwekkend panorama
wat wordt jouw favoriete hashtag bij
Tirol? Dat weet je na je vakantie in
Breitenbach. Jeugdherberg Riedhof,
omringd door weiden, bossen en
bergen is ons vertrekpunt om Tirol te
ontdekken in zijn verschillende facetten. De kabelbaan werkt ook in de zomer, dat is alvast een opsteker. (i.s.m.
Joetz Antwerpen)

17 - 26 JULI 2020

Oostenrijk - Trophy
Ben je sportief? Hou je van
uitdagingen? Bezit je een flinke
dosis teamspirit, maar ben je ook
een winnaar? Schrijf in voor de
Trophy. Raften, klimmen, kletteren,
mountainbiken … Je wordt ingewijd
in een resem bergsporten voor je
aan de Trophy-wedstrijd begint.
Jeugdherberg Riedhof, omringd door
bergen, weiden en bossen is de ideale
nieuwe uitvalsbasis voor ons Trophyavontuur. (i.s.m. Joetz Antwerpen)
> 14 tot 17 jaar / Oostenrijk / busvervoer vanuit Gent, Berchem en
Rijmenam
> 565,5 euro / 424 euro
> niet inbegrepen: zakgeld voor
extra activiteiten

17 - 21 AUGUSTUS 2020

Hola Valencia
Zin in een citytrip in de hippe en
bruisende stad Valencia? We genieten
van alle pareltjes die Valencia te
bieden heeft. Deze citytrip is de
perfecte combinatie tussen cultuur,
zon en vooral heel veel Fun! Onze
JOETZ-begeleiding zorgt voor een
gevarieerd aanbod aan activiteiten
en excursies. Mis deze unieke citytrip
niet en schrijf je vandaag nog in!
(i.s.m. Joetz West-Vlaanderen)
> 14 tot 17 jaar / Spanje /
vliegreis Zaventem
> 459 euro / 399 euro

02 - 06 NOVEMBER 2020
08 - 18 AUGUSTUS 2020:

Corfu – Griekenland
Het hotel ligt vlakbij het strand.
Klaar voor een duik in de heldere
Ionische zee? Of nemen we de bus
naar het historische Kerkyra of het
pittoreske Pontikonisi? We kunnen
ook aanpikken bij de plaatselijke
touroperator voor een bezoek aan het
Platyteraklooster of het Achilleion.
Overdag een terrasje en 's avonds
dansen op het plein, verbroederen
met andere jeugdgroepen. Dat moet
toch kunnen!
> 15 tot 17 jaar / Griekenland /
vliegreis Zaventem
> 1012,50 euro / 855 euro

27 JULI - 02 AUGUSTUS 2020

Zeilen op het Ijsselmeer
Zin om samen met je vrienden de
meren van Noord-Nederland te
ontdekken? Laat je tijdens deze
zeilvakantie meevoeren naar het
uitgestrekte IJsselmeer! Een week
lang verblijf je op het zeilschip Beantra
en slaap je in een echte kajuit. Een
ervaren schipper vaart je van haven
tot haven. Tussendoor help je de
zeilen te hijsen, leer je knopen leggen
of neem je een frisse duik! 's Avonds
gaan we aan land en verkennen we de
leukste havenstadjes. Onze JOETZbegeleiding neemt je met plezier
mee op deze ontdekkingstocht waar
ze je verrassen met superleuke
activiteiten. All on board! (i.s.m. Joetz
West-Vlaanderen)
> 12 tot 17 jaar / IJsselmeer /
busvervoer Kortrijk, Gent,
Antwerpen
> 475 euro / 385 euro

25

Sun en Fun Lissabon
JOETZ trekt naar het pareltje van
Portugal, Lissabon! Een stadswandeling, surfen, een bezoek aan
Sintra … wij voorzien het allemaal!
Zorg dat jij erbij bent, en schrijf je
vandaag nog in!
> 14 tot 17 jaar / Spanje /
vliegreis Zaventem
> 455 euro / 395 euro

19 - 23 DECEMBER 2020

Skiën of snowboarden
De skibus brengt ons van het hotel
naar de ‘Alpbacher Bergbahnen’.
Talloze skipistes blauw, rood of zwart
leveren ski- en snowboardplezier
op ieders niveau. In een klein
groepje, van je eigen niveau, met een
Oostenrijkse lesgever en een extra
Nederlandstalige JOETZ-animator
leer je elke dag wat bij. Een plezant
avondprogramma? Dat is de
specialiteit van het JOETZ-team.
> 10 tot 15 jaar / lessen in
niveaugroepen
> 649,50 euro/ 555 euro

VRIJE TIJD & GEZONDHEID

Thema

Plaats

Leeftijd

Basisprijs

Prijs met tussenkomst
FSMB*

zo. 23/02 – vr. 28/02/2020

Carnavalvakantie

Rijmenam

6 – 12

€ 215,75

€ 137

zo. 05/04 – za. 28/02/2020

JOETZlab

Dikkele

6–9

€ 270

€ 120

zo. 05/04 – vr. 10/04/2020

Word je blaas de baas

Deinze

7 – 12

€ 305

€ 205

za. 11/04 – za. 18/04/2020

Strandpret

Nieuwpoort

5 - 13

€415

€ 190

za. 22/02 – za. 29/02/2020

Sneeuw, slopes en Slovakijke

Slovakije

11 – 17

€ 740

€ 590

ma. 13/04 – vr. 17/04/2020

Vamos Barcelona

Spanje

12 – 15

€459

€190

za. 11/04 – vr. 18/04/2020

Gluren bij de Noorderburen

Nederland

12 – 15

€ 390

€240

zo. 05/07 – vr. 10/07/2020

Magie at the sjieke sierk

Sint-Niklaas

6-12

€285,00

€135,00

za. 11/07 – za. 18/07/2020

Boerderijvakantie

Lanaken

5-12

€425,00

€200,00

za. 11/07 – za. 18/07/2020

Pretparkenvakantie

Nieuwpoort

11-17

€500,00

€265,00

za.18/07 – za. 25/07/2020

Strandpret

Nieuwpoort

5-10

€415,00

€190,00

ma. 20/07 – vr. 24/07/2020

Paardrijvakantie

Oud-Heverlee

8-16

€340,00

€140,00

za. 25/07 – za. 1/08/2020

Bruinen tussen de duinen

Nieuwpoort

11-16

€415,00

€190,00

zo. 26/07 – vr. 31/07/2020

Olijke Olympiërs

Sint-Niklaas

6-12

€285,00

€135,00

ma. 27/07 – vr. 31/07/2020

Paardrijvakantie

Oud-Heverlee

8-16

€340,00

€140,00

za. 01/08 – za. 08/08/2020

Sport & avontuur

Spa

11-16

€455,00

€230,00

za. 01/08 – za. 08/08/2020

Danskamp

Spa

11-16

€445,00

€220,00

za. 08/08 – za. 15/08/2020

Plezant op ‘t strand

Nieuwpoort

11-16

€415,00

€190,00

za. 08/08 – za. 15/08/2020

Spelen met Fransien en François

Spa

5-10

€415,00

€190,00

za.15/08 – za. 22/08/2020

Krossen in de bossen

Spa

5-13

€415,00

€190,00

ma. 17/08 – vr. 21/08/2020

Paardrijvakantie

Oud-Heverlee

8-16

€340,00

€140,00

zo. 05/07 – vr. 10/07/2020

Arrividerci Joetz

Mergozzo, Italië

13-15

€670,00

€480,00

zo. 12/07 – vr. 17/07/2020

Ich liebe dich Berlijn

Berlijn, Duitsland

14-17

€470,00

€395,00

vr. 17/07 – di. 28/07/2020

Strand en binnenland van Slovenië

Ankaran, Slovenië

12-17

€635,75

€462,00

vr. 17/07 – zo. 26/07/2020

Trophyvakantie

Oostenrijk

14-17

€565,75

€424,00

vr. 17/07 – zo. 26/07/2020

X-plore

Oostenrijk

13-16

€476,75

€424,00

ma. 27/07 – zo. 02/08/2020

Zeilen op het Ijsselmeer

Ijsselmeer, Nederland

12-17

€475,00

€385,00

do 06/08 – za. 15/08/2020

Balatonmeer Hongarije

Balatonmeer, Hongarije

13-17

€539,75

€398,00

za. 08/08 – di. 18/08/2020

Corfu Griekenland

Corfu, Griekenland

15-17

€1012,50

€855,00

vr. 17/08 – di. 21/08/2020

Hola Valencia

Valencia, Spanje

14-17

€459,00

€399,00

ma. 02/11 – vr. 06/11/2020

Lissabon – Sun & Fun

Portugal

14 – 17

€ 459

€ 399

za. 19/12 – zo. 26/12/2020

Skiën of snowboarden

Breitenbach, Oostenrijk

10 – 15

€ 649,50

€ 555

Datum

Krokus- en paasvakantie

BUITENLANDSE REIZEN

Zomervakantie

BUITENLANDSE REIZEN

Najaar

En we hebben nog meer themavakanties ...
Het volledige aanbod vind je op www.joetz.be.
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VRIJE TIJD & GEZONDHEID

overschrijving op 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, telefoonnummer, e-mailadres, de gekozen
bestemming en de periode. De inschrijving is pas effectief eens wij het voorschot
ontvangen hebben. Het saldo moet een maand voor de afreis volledig betaald
zijn. De deelnemer verklaart, door betaling van het voorschot, kennis te hebben
genomen van de algemene voorwaarden (zie www.joetz.be).

INSCHRIJVEN DOE JE ZO:
BINNENLANDSE VERBLIJVEN

Inschrijven gebeurt door betaling van een voorschot van € 40. Dit bedrag kan
betaald worden in een kantoor van de Socialistische Mutualiteit Brabant of via
overschrijving op 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, telefoonnummer, e-mailadres, de gekozen bestemming
en de periode. Gelieve voor taalstages ook te vermelden of het gaat om basisof secundair onderwijs. De inschrijving is pas effectief als wij het voorschot
ontvangen hebben. Het saldo moet een maand voor de afreis volledig betaald
zijn. De deelnemer verklaart, door betaling van het voorschot, kennis te hebben
genomen van de algemene voorwaarden (zie www.joetz.be).

UITSTAPJES

Voor de uitstapjes gebeurt de inschrijving via e-mail of telefoon.
vrijetijd.gezondheid@fsmb.be - 02 546 15 09
Hierna ontvang je via e-mail of brief een inschrijvingsfiche en een aanvraag tot
betaling. De inschrijving is pas effectief na betaling van de som. De deelnemer
verklaart door betaling van het bedrag, kennis te hebben genomen van de
algemene voorwaarden.

BUITENLANDSE VERBLIJVEN

Kijk voor meer details over de vakanties en de algemene voorwaarden op
www.joetz.be!

Inschrijven gebeurt door betaling van een voorschot van € 125. Dit bedrag kan
betaald worden in een kantoor van de Socialistische Mutualiteit Brabant of via
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ACTIVITEITEN MET JOETZ BRABANT
JOETZ Brabant is de Jeugddienst van de Socialistische Mutualiteit Brabant en profileert zich als
gezondheidspromotor binnen het jeugdwerk. Deze dienst focust met zijn diverse projecten en activiteiten
op alle kinderen en jongeren en biedt vakanties, vormingen, gezondheidspromotie en healthies.
JOETZ ORGANISEERT VAKANTIES

JOETZ IS DE GEZONDHEIDSPROMOTOR VOOR
ALLE KINDEREN EN JONGEREN!

Elk jaar organiseert JOETZ-Brabant vakanties gedurende de
vakantieperiodes. JOETZ streeft naar betaalbare vakanties en formules
voor iedereen. Dankzij onze selectie van leuke verblijfplaatsen en de
begeleiding door ervaren animatoren, die allemaal een opleiding
hebben genoten (erkend door de Vlaamse overheid), kan JOETZBrabant kinderen en jongeren steeds de vakantie van hun leven
bezorgen!

JOETZ-Brabant verzekert de continue ontwikkeling van projecten
rond gezondheid en gebruikt nieuwe communicatiemiddelen voor
haar gezondheidsprojecten. JOETZ speelt ook in op de actualiteit door
maatschappelijk hete hangijzers m.b.t. de gezondheid bij kinderen en
jongeren bespreekbaar te maken. Voor JOETZ-Brabant is gezondheid
een recht voor iedereen. Bovendien plant de organisatie verschillende
uitstapjes voor (groot)ouders met kinderen of voor (jong)volwassenen.

JOETZ GEEFT VORMINGEN

HEALTHIES

Word je 16 jaar in 2020 of ouder? Ben je enthousiast om met kinderen
te werken? Beschik je over een gezonde dosis inzet en engagement?
Of ben je gewoon op zoek naar een creatieve uitlaatklep?

Ben je tussen 18-26 jaar? Dan kan je je grenzen verleggen door aan de
slag te gaan als gezondheidswerker in scholen met ons aantrekkelijke
vormingsmateriaal! Kies zelf wanneer en hoe vaak je vorming geeft
en met welk van onze vormingspakketten je aan de slag gaat. Tijdens
het algemeen opleidingsweekend (14-16/02/20) maak je kennis met
de vormingspakketten rond seksualiteit, gezonde voeding en sociale
media. Daarnaast worden ook kennis en vaardigheden om voor een
klas of groep te staan, versterkt.

Dan ben jij de animator die wij zoeken! Tijdens onze basiscursus tot
animator (24/01-26/01 en 23/02-29/02) 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 ik een spel uit? Hoe ga ik om met moeilijk gedrag? Het worden 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 je volledige traject. Breng je dit alles tot een
goed einde? Dan ligt er voor jou een officieel attest ‘Animator in het
jeugdwerk’ te wachten!

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.
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