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Midden-Vlaanderen - Meetjesland  

30-06-2020  tot  09-07-2020 

15-16-jarigen 45 deelnemers 4 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  4 

Op deze vakantie is een huurwagen aanwezig.  

! Deze vakantie is een tentenvakantie. Je slaapt in een tent en kookt ook wat primitiever ! 

 
Midden-Vlaanderen - Gent  

30-06-2020  tot  09-07-2020 

13-14-jarigen 60 deelnemers 7 monitoren 5 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  7 

Op deze vakantie is een huurwagen aanwezig.  

 
Waas en Dender  

01-07-2020  tot  05-07-2020 

07-08-jarigen 40 deelnemers 6 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  1 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

 
Midden-Vlaanderen - Aalst  

01-07-2020  tot  10-07-2020 

15-16-jarigen 50 deelnemers 5 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  geen 

Op deze vakantie is een huurwagen aanwezig.  

! Deze vakantie is een tentenvakantie. Je slaapt in een tent en kookt ook wat primitiever ! 

 
Waas en Dender  

01-07-2020  tot  07-07-2020 

11-12-jarigen 60 deelnemers 7 monitoren 5 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  1 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  



 
Waas en Dender  

01-07-2020  tot  06-07-2020 

07-08-jarigen 42 deelnemers 7 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  4 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

 
Midden-Vlaanderen - Meetjesland  

01-07-2020  tot  07-07-2020 

09-10-jarigen 40 deelnemers 6 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  geen 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

 
Waas en Dender  

01-07-2020  tot  08-07-2020 

09-10-jarigen 50 deelnemers 8 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  4 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

 
Waas en Dender  

01-07-2020  tot  10-07-2020 

13-14-jarigen 40 deelnemers 5 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  1 

Op deze vakantie is een huurwagen aanwezig.  

 
Midden-Vlaanderen - Aalst  

03-07-2020  tot  10-07-2020 

JOMBA 15 deelnemers 13 monitoren 3 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  geen 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

 
Waas en Dender  

04-07-2020  tot  11-07-2020 

Solidariteit 18 deelnemers 6 monitoren 2 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  2 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

! Op deze vakantie creeëren we een huiselijke sfeer voor kinderen uit kwetsbare milieus !  



 
Midden-Vlaanderen - Vlaamse 
Ardennen  

04-07-2020  tot  11-07-2020 

11-12-jarigen 45 deelnemers 6 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  5 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

 
Midden-Vlaanderen - Vlaamse 
Ardennen  

06-07-2020  tot  13-07-2020 

09-10-jarigen 54 deelnemers 8 monitoren 5 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  2 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

 
Waas en Dender  

06-07-2020  tot  11-07-2020 

07-08-jarigen 56 deelnemers 8 monitoren 5 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  3 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

 
Midden-Vlaanderen - Gent  

06-07-2020  tot  10-07-2020 

07-08-jarigen 60 deelnemers 9 monitoren 5 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  1 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

 
Waas en Dender  

06-07-2020  tot  10-07-2020 

07-08-jarigen 35 deelnemers 6 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  geen 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  



 
Midden-Vlaanderen - Gent  

06-07-2020  tot  13-07-2020 

11-12-jarigen 68 deelnemers 8 monitoren 6 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  6 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

 
Midden-Vlaanderen - Vlaamse 
Ardennen  

07-07-2020  tot  16-07-2020 

15-16-jarigen 45 deelnemers 4 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  4 

Op deze vakantie is een huurwagen aanwezig.  

! Deze vakantie is een tentenvakantie. Je slaapt in een tent en kookt ook wat primitiever ! 

 
Waas en Dender  

07-07-2020  tot  16-07-2020 

15-16-jarigen 45 deelnemers 4 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  4 

Op deze vakantie is een huurwagen aanwezig.  

! Deze vakantie is een tentenvakantie. Je slaapt in een tent en kookt ook wat primitiever ! 

 
Midden-Vlaanderen - Meetjesland  

08-07-2020  tot  17-07-2020 

15-16-jarigen 50 deelnemers 5 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  geen 

Op deze vakantie is een huurwagen aanwezig.  

! Deze vakantie is een tentenvakantie. Je slaapt in een tent en kookt ook wat primitiever ! 

 
Waas en Dender  

08-07-2020  tot  17-07-2020 

15-16-jarigen 46 deelnemers 5 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  geen 

Op deze vakantie is een huurwagen aanwezig.  



 
Midden-Vlaanderen - Deinze  

10-07-2020  tot  17-07-2020 

11-12-jarigen 80 deelnemers 10 monitoren 6 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  6 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

 
Midden-Vlaanderen - Deinze  

10-07-2020  tot  17-07-2020 

JOMBA 23 deelnemers 20 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  2 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

 
Waas en Dender  

10-07-2020  tot  17-07-2020 

13-14-jarigen 65 deelnemers 8 monitoren 5 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  3 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

 
Waas en Dender  

11-07-2020  tot  18-07-2020 

Solidariteit 18 deelnemers 6 monitoren 2 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  2 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

! Op deze vakantie creeëren we een huiselijke sfeer voor kinderen uit kwetsbare milieus ! 

 
Midden-Vlaanderen - Gent  

11-07-2020  tot  20-07-2020 

15-16-jarigen 45 deelnemers 4 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  4 

Op deze vakantie is een huurwagen aanwezig.  

! Deze vakantie is een tentenvakantie. Je slaapt in een tent en kookt ook wat primitiever ! 



 
Waas en Dender  

13-07-2020  tot  20-07-2020 

11-12-jarigen 60 deelnemers 7 monitoren 5 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  5 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

 
Midden-Vlaanderen - Vlaamse 
Ardennen  

13-07-2020  tot  20-07-2020 

11-12-jarigen 68 deelnemers 8 monitoren 6 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  6 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

 
Waas en Dender  

14-07-2020  tot  23-07-2020 

13-14-jarigen 60 deelnemers 7 monitoren 5 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  3 

Op deze vakantie is een huurwagen aanwezig.  

 
Midden-Vlaanderen - Aalst  

17-07-2020  tot  24-07-2020 

09-10-jarigen 60 deelnemers 9 monitoren 5 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  3 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

 
Midden-Vlaanderen - Meetjesland  

17-07-2020  tot  24-07-2020 

JOMBA 23 deelnemers 20 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  2 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

 
Waas en Dender  

17-07-2020  tot  24-07-2020 

11-12-jarigen 46 deelnemers 6 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  4 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  



 
Waas en Dender  

18-07-2020  tot  25-07-2020 

Solidariteit 18 deelnemers 6 monitoren 2 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  2 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

! Op deze vakantie creeëren we een huiselijke sfeer voor kinderen uit kwetsbare milieus ! 

 
Waas en Dender  

20-07-2020  tot  24-07-2020 

09-10-jarigen 52 deelnemers 8 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  4 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

 
Waas en Dender  

22-07-2020  tot  26-07-2020 

07-08-jarigen 65 deelnemers 10 monitoren 5 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  3 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

 
Waas en Dender  

22-07-2020  tot  31-07-2020 

15-16-jarigen 50 deelnemers 5 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  geen 

Op deze vakantie is een huurwagen aanwezig.  

! Deze vakantie is een tentenvakantie. Je slaapt in een tent en kookt ook wat primitiever ! 

 
Midden-Vlaanderen - Gent  

24-07-2020  tot  31-07-2020 

JOMBA 18 deelnemers 5 monitoren 2 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  2 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  



 
Waas en Dender  

25-07-2020  tot  01-08-2020 

Solidariteit 18 deelnemers 6 monitoren 2 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  2 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien. 

! Op deze vakantie creeëren we een huiselijke sfeer voor kinderen uit kwetsbare milieus !  

 
Waas en Dender  

25-07-2020  tot  01-08-2020 

13-14-jarigen 39 deelnemers 5 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  geen 

Op deze vakantie is een huurwagen aanwezig.  

 
Waas en Dender  

25-07-2020  tot  01-08-2020 

11-12-jarigen 50 deelnemers 6 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  8 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

 
Waas en Dender  

29-07-2020  tot  05-08-2020 

13-14-jarigen 40 deelnemers 5 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  3 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

 
Midden-Vlaanderen - Aalst  

29-07-2020  tot  07-08-2020 

15-16-jarigen 55 deelnemers 5 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  5 

Op deze vakantie is een huurwagen aanwezig.  

 
Midden-Vlaanderen - Deinze  

03-08-2020  tot  10-08-2020 

11-12-jarigen 60 deelnemers 7 monitoren 5 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  5 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  



 
Midden-Vlaanderen - Deinze  

04-08-2020  tot  13-08-2020 

13-14-jarigen 60 deelnemers 7 monitoren 5 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  7 

Op deze vakantie is een huurwagen aanwezig.  

 
Midden-Vlaanderen - Vlaamse 
Ardennen  

05-08-2020  tot  14-08-2020 

JOMBA 30 deelnemers 10 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  2 

Op deze vakantie is een huurwagen aanwezig.  

 
Midden-Vlaanderen - Aalst  

07-08-2020  tot  14-08-2020 

JOMBA 16 deelnemers 14 monitoren 3 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  2 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

 
Midden-Vlaanderen - Aalst  

07-08-2020  tot  16-08-2020 

13-14-jarigen 53 deelnemers 7 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  2 

Op deze vakantie is een huurwagen aanwezig.  

 
Waas en Dender  

08-08-2020  tot  14-08-2020 

JOMBA 12 deelnemers 2 monitoren 1 TP’er 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  geen 

Op deze vakantie is een huurwagen aanwezig.  

 
Waas en Dender  

08-08-2020  tot  17-08-2020 

15-16-jarigen 49 deelnemers 5 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  7 

Op deze vakantie is een huurwagen aanwezig.  



 
Midden-Vlaanderen - Deinze  

10-08-2020  tot  17-08-2020 

09-10-jarigen 41 deelnemers 7 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:   

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

! Opgelet: deze vakantie loopt samen met de Glitz en Glam vakantie. Je kookt dus voor beide groepen 
deelnemers en monitoren. We zoeken dus in totaal 8 TP’ers !  

 
Midden-Vlaanderen - Meetjesland  

10-08-2020  tot  17-08-2020 

11-12-jarigen 41 deelnemers 6 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:   

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

! Opgelet: deze vakantie loopt samen met de Rakkers in actie vakantie. Je kookt dus voor beide groepen 
deelnemers en monitoren. We zoeken dus in totaal 8 TP’ers ! 

 
Midden-Vlaanderen - Meetjesland  

10-08-2020  tot  14-08-2020 

07-08-jarigen 30 deelnemers 5 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  geen 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

 
Midden-Vlaanderen - Deinze  

11-08-2020  tot  20-08-2020 

15-16-jarigen 20 deelnemers 2 monitoren 2 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  geen 

Op deze vakantie is een huurwagen aanwezig.  

! Dit is een avontuurlijke vakantie. Het koken is primitiever en je voorziet technische ondersteuning ! 

 
Midden-Vlaanderen - Meetjesland  

11-08-2020  tot  20-08-2020 

13-14-jarigen 49 deelnemers 6 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  6 

Op deze vakantie is een huurwagen aanwezig.  



 
Midden-Vlaanderen - Gent  

13-08-2020  tot  22-08-2020 

15-16-jarigen 40 deelnemers 4 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  geen 

Op deze vakantie is een huurwagen aanwezig.  

 
Waas en Dender  

13-08-2020  tot  22-08-2020 

15-16-jarigen 44 deelnemers 4 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  geen 

Op deze vakantie is een huurwagen aanwezig.  

 
Midden-Vlaanderen - Gent  

14-08-2020  tot  21-08-2020 

09-10-jarigen 60 deelnemers 9 monitoren 5 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  3 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

 
Midden-Vlaanderen - Vlaamse 
Ardennen  

15-08-2020  tot  24-08-2020 

15-16-jarigen 50 deelnemers 5 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  geen 

Op deze vakantie is een huurwagen aanwezig.  

 
Midden-Vlaanderen - Aalst  

15-08-2020  tot  22-08-2020 

13-14-jarigen 20 deelnemers 3 monitoren 2 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  geen 

Op deze vakantie is een huurwagen aanwezig.  

! Dit is een avontuurlijke vakantie. Het koken is primitiever en je voorziet technische ondersteuning ! 



 
Midden-Vlaanderen - Meetjesland  

15-08-2020  tot  24-08-2020 

15-16-jarigen 45 deelnemers 4 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  4 

Op deze vakantie is een huurwagen aanwezig.  

! Deze vakantie is een tentenvakantie. Je slaapt in een tent en kookt ook wat primitiever ! 

 
Waas en Dender  

17-08-2020  tot  24-08-2020 

09-10-jarigen 40 deelnemers 6 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  geen 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

 
Waas en Dender  

16-08-2020  tot  23-08-2020 

11-12-jarigen 65 deelnemers 8 monitoren 5 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  7 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

 
Midden-Vlaanderen - Meetjesland  

17-08-2020  tot  21-08-2020 

07-08-jarigen 65 deelnemers 10 monitoren 5 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  3 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

 
Waas en Dender  

17-08-2020  tot  23-08-2020 

11-12-jarigen 60 deelnemers 7 monitoren 5 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  1 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

 
Waas en Dender  

17-08-2020  tot  21-08-2020 

09-10-jarigen 40 deelnemers 6 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  4 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  



 
Waas en Dender  

17-08-2020  tot  24-08-2020 

13-14-jarigen 44 deelnemers 6 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  4 

Op deze vakantie is een huurwagen aanwezig.  

 
Midden-Vlaanderen - Aalst  

17-08-2020  tot  21-08-2020 

09-10-jarigen 50 deelnemers 8 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  4 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

 
Waas en Dender  

17-08-2020  tot  21-08-2020 

07-08-jarigen 45 deelnemers 7 monitoren 7 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  1 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

 
Waas en Dender  

18-08-2020  tot  27-08-2020 

15-16-jarigen 20 deelnemers 2 monitoren 2 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  geen 

Op deze vakantie is een huurwagen aanwezig.  

! Dit is een avontuurlijke vakantie. Het koken is primitiever en je voorziet technische ondersteuning ! 

 
Midden-Vlaanderen - Vlaamse 
Ardennen  

19-08-2020  tot  28-08-2020 

13-14-jarigen 40 deelnemers 5 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  1 

Op deze vakantie is een huurwagen aanwezig.  



 
Midden-Vlaanderen - Gent  

20-08-2020  tot  29-08-2020 

17-18-jarigen 40 deelnemers 4 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  geen 

Op deze vakantie is een huurwagen aanwezig.  

 
Waas en Dender  

21-08-2020  tot  28-08-2020 

09-10-jarigen 46 deelnemers 7 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  4 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

 
Midden-Vlaanderen - Vlaamse 
Ardennen  

22-08-2020  tot  31-08-2020 

15-16-jarigen 45 deelnemers 4 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  4 

Op deze vakantie is een huurwagen aanwezig.  

! Deze vakantie is een tentenvakantie. Je slaapt in een tent en kookt ook wat primitiever ! 

 
Midden-Vlaanderen - Aalst  

22-08-2020  tot  31-08-2020 

15-16-jarigen 45 deelnemers 4 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  4 

Op deze vakantie is een huurwagen aanwezig.  

! Deze vakantie is een tentenvakantie. Je slaapt in een tent en kookt ook wat primitiever ! 

 
Midden-Vlaanderen - Gent  

22-08-2020  tot  31-08-2020 

15-16-jarigen 60 deelnemers 5 monitoren 5 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  6 

Op deze vakantie is een huurwagen aanwezig.  



 
Midden-Vlaanderen - Aalst  

24-08-2020  tot  31-08-2020 

09-10-jarigen 40 deelnemers 6 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  geen 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

 
Midden-Vlaanderen - Meetjesland  

24-08-2020  tot  30-08-2020 

11-12-jarigen 60 deelnemers 7 monitoren 5 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  1 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

 
Midden-Vlaanderen - Gent  

24-08-2020  tot  28-08-2020 

09-10-jarigen 40 deelnemers 6 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  4 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

 
Midden-Vlaanderen - Meetjesland  

24-08-2020  tot  31-08-2020 

13-14-jarigen 44 deelnemers 6 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  4 

Op deze vakantie is een huurwagen aanwezig.  

 
Waas en Dender  

24-08-2020  tot  31-08-2020 

11-12-jarigen 68 deelnemers 8 monitoren 6 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  6 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

 
Waas en Dender  

24-08-2020  tot  28-08-2020 

07-08-jarigen 45 deelnemers 7 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  4 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  



 
Waas en Dender  

24-08-2020  tot  28-08-2020 

07-08-jarigen 45 deelnemers 7 monitoren 4 TP’ers 

Aantal mogelijke vergezellende familieleden:  8 

Op deze vakantie vragen we een eigen wagen te voorzien.  

gent.kazou.be/tpbevraging waasendender.kazou.be/tpbevraging

gent.kazou.be/tpbevraging
gent.kazou.be/tpbevraging
http://teams.cmc.be/sites/120_D_Kazou/Vakanties/gent.kazou.be/tpbevraging
http://teams.cmc.be/sites/120_D_Kazou/Vakanties/gent.kazou.be/tpbevraging



