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Infobrochure Technische Ploegen
regio Antwerpen en Regio Mechelen-Turnhout 2020

Ga jij mee koken op Kazouvakantie?



Culinair stratego met weinig spelregels 
Elke zomer opnieuw maakt Kazou zich op voor een culinaire invasie van Europa.  
Tijdens dat offensief vullen de rangen zich met de felst gepeperde macaronichefs 
en de fijnst beneusde fruitsapsommeliers van het land. Of je nu een doorwinterde 
stoempstamper bent of juist een nieuwbakken broodpuddingkneder, deze brochure 
geeft je een overzicht van de uiteenlopende kookvakanties van de regio’s Antwerpen 
en Mechelen-Turnhout. Daarnaast gidst ze jouw kookploeg door het inschrijvings-
proces en reikt ze allerhande praktische tips en informatie aan wat betreft huur-
wagens, verzekeringen, materiaal ... 

Terwijl je heteluchtoven alvast aan het voorverwarmen is, krijg je de vakantiebundel 
doorgestuurd die je zal helpen bij het samenstellen van je weekmenu. Deze bundel 
verzamelt immers alle vakantiespecifieke informatie zoals vertrek- en aankomst-
uren, alsook de voorziene dagactiviteiten en excursies. Stuk voor stuk vitale kennis 
waarmee je rekening kunt houden bij het inplannen van je lunchpakketten, de eerste 
en de laatste maaltijd van het kamp of het materiaal dat ter beschikking is. Voe-
dingsintoleranties en -allergieën vind je terug in de dieetlijst op de vrijwilligersweb-
site.

We moedigen je aan om je wilde ideeën met de vakantieleiding en het monitoren-
team te delen zodat het menu in onderling overleg tot een wel uitgekiende spijskaart 
kan evolueren. Een goed contact met de rest van het team is bovendien onontbeerlijk 
voor een exquise kampervaring. Ongetwijfeld rijzen er tijdens het voorbereidings-
proces nog andere vragen omtrent het vakantiecentrum, de voorzieningen, het team, 
de budgetten … Waar je ook mee zit, de werknemers van Kazou provincie Antwerpen 
zijn er om je - in de aanloop van of ook gewoon tijdens je kookreis – bij te staan met 
raad en daad. Aarzel dus zeker niet om een mailtje te sturen, even binnen te sprin-
gen of te bellen! 

Kazou Provincie Antwerpen

Verdelingsregels 
Voor de zomer van 2020 streven we naar dezelfde verdelingsregels voor de hele 
provincie. Tijdens het opmaken van deze brochure moeten de verdelingsregels nog 
gestemd worden in onze vrijwilligersorganen. 

Meer info hierover op https://rmt.kazou.be/kookploeg  
of https://antwerpen.kazou.be/kookploeg. 



4 5

Wij zijn op zoek naar ...
TP-ploegen

• van 2 tot 6 personen (afhankelijk van de vakantie); 

• die de handen uit de mouwen durven steken;

• die minstens een beetje kookervaring hebben;

• die goesting hebben om anderen te laten proeven van hun culinaire creaties;

• die enthousiast en jong van hart zijn;

• die kunnen samenwerken (met de moniploeg, de VV, de coördinatie,  
de centrumuitbater …) en zich flexibel kunnen opstellen;

• en die voldoende verantwoordelijkheidszin hebben om de TP-taken (*) tot een 
goed einde te brengen.

(*) wat het takenpakket van een TP-ploeg precies inhoudt, lees je op pagina zes in ‘de vijf geboden der TP’s’.

In elke TP-ploeg moet minstens één persoon zijn/haar rijbewijs hebben, maar twee 
personen met een rijbewijs zijn geen overbodige luxe. Voor de meeste vakanties zoe-
ken wij één TP’er die zijn auto mee wil nemen om ter plaatse boodschappen te doen. 
Je krijgt hiervoor een kilometervergoeding en uiteraard is die wagen ook verzekerd 
door Kazou (zie ‘verzekering’ op pagina negen).

Van zodra we vijf TP’s vragen voor een vakantie (met eigen wagen), staan we twee 
wagens toe. Die krijgen dan elk een verzekering en kilometervergoeding. Opgelet: 
het gaat om vakanties waar we vijf TP’s vragen; níet om vakanties waar er vier TP’s 
en een vergezellend familielid worden aangeduid.

Bij elke vakantie zie je in het luik ‘praktisch’ of je met je eigen wagen dient te rijden, 
of je met een huurwagen zult rijden. Op vakanties met een huurwagen krijg je 
uiteraard geen kilometervergoeding, maar dienen de uitgaven voor de tankbeurten 
bijgehouden te worden.

Wij bieden in ruil …
• De vrijheid om in de keuken te experimenteren met geuren, kleuren en smaken; 

binnen het opgelegde budget:

• 6 euro p.p. per dag voor binnenlandse vakanties;

• 6,50 euro p.p. per dag voor buitenlandse vakanties.

• Een vrijwilligersvergoeding t.w.v. 3,10 euro per dag (het zogenaamde consumptie-
geld)

• Een verzekering en kilometervergoeding (25 cent/km) of huurwagen:

• voor één wagen per ploeg (voor ploegen t.e.m. vier TP’s)

• voor 2 wagens per ploeg (voor ploegen vanaf vijf TP’s).

• De nodige ondersteuning om je TP-avontuur tot een goed einde te brengen onder 
de vorm van:

• Een ruim aanbod keukenmateriaal en de mogelijkheid om al je materiaal zelf te 
komen inpakken in het TP-magazijn.

• Een TP-envelop met alle nodige informatie die je nodig hebt op vakantie.

• Een vleugje onvervalste Kazou-vakantiesfeer.

• Een bedanking voor je TP-engagement.

• De unieke Kazou-keukenschort voor iedereen die een tweede TP-engagement 
opneemt. 

• Oprechte dank van zowel deelnemers als de moniploeg. Denk er aan: een goede 
TP-ploeg is de lieveling van de hele groep ;-)!

Ben je geïnteresseerd om als TP mee te gaan op één van onze vakanties? Heb je 
graag eerst een extra woordje uitleg? Heb je nog andere vragen of zit je met een ei? 
Bel of mail gerust naar de regio gekoppeld aan jouw TP-vakantie. 

 014 34 40 81 
 Vrijwilligers.antwerpen@kazou.be 
 Vrijwilligers.rmt@kazou.be
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De vijf geboden van een  
TP-ploeg 
Het takenpakket van een TP-ploeg
1. Wat je niet mag vergeten: jullie voornaamste taak is zorgen voor  
DRINKEN EN ETEN. 

De voornaamste taak van de TP’s heeft natuurlijk te maken met de aankoop en 
bereiding van voeding:

• Het opstellen van een gevarieerd en gezond menu binnen het budget, inclusief 
vieruurtjes en de vijfde maaltijd voor de moniploeg.

• De inkopen doen: de langer te bewaren etenswaren kunnen vooraf worden aan-
gekocht (blik, diepvries, brik, drank …), de andere etenswaren worden ter plaatse 
aangekocht (vlees, groenten en fruit …). Je kunt eventueel ook gebruik maken van 
leveringsdiensten.

• Het eten bereiden: het ontbijt, het middagmaal of een lunchpakket, het vieruurtje, 
het avondmaal en de vijfde maaltijd voor moniploeg + TP (na de avondvergadering: 
een warme of koude hap, restjes van de dag).

• Je gebruikt hiervoor zoveel mogelijk verse ingrediënten en zorgt ervoor dat er 
altijd voldoende eten is voor iedereen.

• Uiteraard dien je ook rekening te houden met diëten en vegetarische maaltijden, 
waarbij je de ‘standaard’ maaltijden zo veel als mogelijk aanpast aan deze eet-
wensen.

2. Wat jullie tijdens de vakantie ook bezighoudt is HYGIËNE EN ONDERHOUD. 

De TP-ploeg heeft de eindverantwoordelijkheid van (de netheid en hygiëne van) de 
keuken en zorgt voor een regelmatig onderhoud van het gebouw: de kamers, de 
lokalen en het sanitair.

• De keuken en het sanitair dienen dagelijks gepoetst te worden.

• Jullie zorgen mee voor het vegen van de gangen en de algemene netheid van het 
gebouw.

• Afhankelijk van hun leeftijd kunnen de vakantiegangers zelf ook een aantal zaken 
opnemen zoals het opruimen en vegen van hun eigen kamer. Verdere afspraken 
hierover maak je best op voorhand met de VV.

• Na de maaltijd coördineer je de afwas en het dekken van de tafels. De monitoren 
begeleiden de deelnemers tijdens de afwas en het dekken van de tafels voor de 
volgende maaltijd. Als TP heb je hierin een coördinerende taak.

3. Ook voor jullie rekening is het bieden van EXTRA ONDERSTEUNING.

We verwachten dat jullie een extra helpende hand toesteken waar dit nodig is,  
bijvoorbeeld:

• Het vervoeren van zieke vakantiegangers naar de dokter en/of het ziekenhuis.

• Materiaaltransport bij activiteiten wanneer nodig (vb. een tweedaagse).

• Helpen bij het opzetten van de tenten bij trektochten.

Belangrijk hierbij is dat jullie wederzijdse verwachtingen uitspreken met de VV, en 
verdere afspraken maken in functie hiervan. Wanneer de moniploeg of de VV hierom 
vragen, kunnen jullie ook een ondersteunende rol opnemen. Let er echter op dat je 
dit doet zonder je als TP-ploeg op te dringen in het vakantiegebeuren.

4. Voor een volledig plaatje: voor de VTP’s is er een EXTRAATJE.

De VTP (Verantwoordelijke van de TP-ploeg) is het aanspreekpunt van het verbond 
voor communicatie per post, per mail, financiële zaken …. Verder heb je als VTP best 
een behoorlijke basis aan kookervaring. Tot slot ben jij ook de eindverantwoordelijke 
voor het budget:

•  Er dient gewinkeld te worden binnen het opgegeven budget.

• Je maakt de TP-kasstaat in orde, d.w.z.: alle rekeningen nummeren volgens de 
kasstaat en met plakband kleven op een (klad-)blad zodat het totaalbedrag zicht-
baar is.

• En je komt (binnen de maand na het einde van je vakantie) afrekenen op het 
verbond, waarbij je feedback geeft over het centrum, de keuken, de samenwerking 
met de ploeg …

5. Het is geen kookwedstrijd, dus geniet ook van je VRIJE TIJD.

De taken van een technische ploeg op een Kazou-vakantie zijn niet te onderschatten. 
Op sommige momenten is het hard werken om op tijd klaar te zijn. Maar je mag ook 
zeker zijn van een dagelijkse portie ontspanning. Meestal in de namiddag, overdag 
als de bende op uitstap is en natuurlijk ook ’s avonds samen met de moniploeg.
Opgelet: voor TP’ers wordt er géén profileringsbudget voorzien. Indien dit mogelijk 
is in combinatie met de kookplanning, kunnen jullie wel op eigen kosten deelnemen 
aan de geprofileerde activiteiten.

Een (niet-gelimiteerde) TP-checklist, waarin staat wat we verwachten voor, tijdens 
en na je Kazou-vakantie, vind je terug in deze brochure op pagina 10 - 11.
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Good to know!
1. Huurwagen

Voor de meeste buitenlandse bestemmingen werken we met huurwagens van 
Caruur. Indien je wordt aangeduid op een vakantie waarbij gebruik gemaakt wordt 
van een huurwagen, zullen de documenten ‘onderweg met een Kazou-huurwagen’ 
en ‘overname huurwagen’ worden meegegeven met de VTP. Daarin staat alle 
concrete info: welke huurwagen heb je, wat is er in de huurprijs inbegrepen, enkele 
algemene afspraken, brandstof, wat als je een ongeval hebt, het doorgeven van de 
huurwagen ….

Voor deze vakanties gelden volgende afspraken:

• Chauffeurs moeten minstens 23 jaar zijn én minimaal één jaar in het bezit zijn van 
een geldig rijbewijs. Een voorlopig rijbewijs is niet toegelaten.

• De huurwagen mag ENKEL door de TP-ploeg ingezet worden in functie van hun 
taken. Ook voor dringende medische zaken moet de wagen inzetbaar zijn ter 
ondersteuning.

• De voertuigen hebben géén gps. Indien je zelf een gps meeneemt, dan valt die 
onder jullie verantwoordelijkheid. Je kunt je eigen gps uiteraard wel verzekeren 
via de ‘polis alle risico’s’ van je vakantie.

2. Vergezellende familieleden

In sommige centra kunnen vergezellende familieleden (= partner en/of kinderen van 
TP-leden) mee. Opgelet: dit geldt uiteraard niet voor elk centrum waar we verblijven. 
Vanaf de zomer van 2020 zal aangegeven staan hoeveel aantal vergezellende familie-
leden mogelijk zijn per centrum.

Volgende afspraken zijn van toepassing:

• Het vergezellende familielid is gedomicilieerd op hetzelfde adres als de vrijwilliger 
die het TP-engagement opneemt op vakantie.

• Kazou staat niet in voor het vervoer van vergezellende familieleden. Er worden dus 
geen extra plaatsen op een bus voor hen voorzien.

• Kinderen tot en met 6 jaar (op geboortejaar, niet geboortedatum) gaan gratis mee.

• Iedereen ouder dan 6 jaar betaalt 9 euro per ingegane nacht (voor transport ver-
blijf/voeding).

• De TP-ploeg is zelf verantwoordelijk voor de opvang en het entertainment van 
vergezellende kinderen. Zij sluiten dus niet aan bij de deelnemers op vakantie.

• Indien vergezellende familieleden wensen deel te nemen aan profileringsactivitei-
ten, dienen ze de werkelijke kost van de activiteiten ter plaatse te betalen. 

Indien er ondertussen al vragen zijn, contacteer vrijwilligers.antwerpen@kazou.be of 
vrijwilligers.rmt@kazou.be. 

3. Materiaal en de bus

Het materiaal word aangevraagd uiterlijk drie weken voor vertrek. Hiervoor kun je 
als VTP nog een mail verwachten met de duidelijke richtlijnen en een link naar het 
aanvraagformulier. 

Indien je graag op voorhand inkopen doet, hou er dan rekening mee dat dit met je 
eigen vervoer of met de bus mee moet kunnen. Doe dus niet ‘al te zot’, want de  
bagageruimte vormt sowieso vaak een probleem. In dat opzicht is het zeer interes-
sant om inkopen te laten leveren.

4. Verzekering

Voor alle vrijwilligers die in opdracht van Kazou verplaatsingen doen met hun eigen 
wagen sloten we een aanvullende omniumverzekering bij DVV af. Aanvullend, want een 
eigen omniumpolis zal altijd eerst in werking treden. Wanneer je zelf geen omnium-
verzekering hebt afgesloten, is onze verzekering van toepassing.

Wanneer je zelf een eigen omniumverzekering hebt, maar daar een franchise op 
moet betalen, dan betaalt DVV deze franchise terug. De voorwaarde is echter dat de 
herstelling bij een door DVV-geconventioneerde garage wordt uitgevoerd.

Onze omniumverzekering dekt eigen schade, brand, diefstal, glasbreuk, natuur-
krachten en bijkomende gevaren. Ongevallen veroorzaakt door een zware fout (bv. 
onder invloed rijden), schade aan banden en schade door sleet (autopech) worden 
echter niet gedekt.

Bij schade bedraagt de maximum uit te betalen vergoeding door Dexia 25.000 euro. 
Er wordt geen franchise gehanteerd wanneer de herstelling gebeurt in een door 
DVV-geconventioneerde garage. Wordt de herstelling door een andere garage uitge-
voerd, dan bedraagt de franchise 10 % op het schadebedrag, met een minimum van 
125 euro en een maximum van 500 euro.

Kazou zal bij mogelijke schadegevallen altijd beroep doen op deze polis, maar verder 
geen tussenkomsten uitbetalen. Zijn er toch schadegevallen die tussen de mazen 
van het net glippen, dan worden die niet vergoed.

Opgelet: de aanvullende omnium is geen bijstandsverzekering. Vaak heb je zelf voor 
je auto een bijstandsverzekering waarop je beroep kunt doen. Is dat niet het geval, 
dan neem je best contact op met het verbond voor het afsluiten van een tijdelijke 
(gratis) pechverhelping.

Bij schade aan je wagen neem je altijd contact op met het verbond (permanentie-
telefoon). Zij zullen je bijstaan bij de verdere afhandeling van je dossier.
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voor de vakantie

 � Het doornemen van de VTP-kaft, de infobro-
chure & het ‘Kazou aan de kook’-boek met de 
ganse TP-ploeg.

 � Afspreken met de VV & moniploeg  
op een vergadering.

 � Elkaar leren kennen
 � Visie gelijkstellen: wie welke taak? 
 � Onderlinge verwachtingen afstemmen
 � Afspreken of jullie graag mee worden ingeschakeld 

in een activiteit (kennismaking, groot spel, …)
 � Zijn er kookactiviteiten in de (niet-)geprofileerde 

activiteiten waarvoor de hulp van TP’s nodig is?
 � Afbakening: waarvoor dient TP-budget wel/niet?
 � Afwassysteem bespreken
 � Voorkeuren voor 5e maaltijden bij de moni’s? 
 � Ado-vakanties: afspraken voor de bar

 � Opstellen van je weekmenu, rekening hou-
dend met …

 � voldoende gezonde voeding
 � voldoende afwisseling
 � het vakantieprogramma & de geprofileerde 

activiteiten
 � thema-activiteiten van de moniploeg
 � je budget
 � de diëten (ook die van de moniploeg)
 � de haalbaarheid (geen 10 moeilijke dingen op 

1 dag)
 � het feit dat niet alle ingrediënten in het buiten-

land even makkelijk te vinden zijn (of zelfs niet 
te vinden zijn)

 � de houdbaarheid van de ingrediënten ifv de 
infrastructuur 

 � de mogelijkheden van de (camping-)keuken
 � restverwerking 
 � Contacteren van ouders bij vragen omtrent 

moeilijke diëten. 
 � Een overzicht maken van de diëten om zicht-

baar op te hangen.

 � Winkelmomenten inplannen in het TP-schema.
 � Ligging van de winkels, bakker 

 � Sluitingsdagen / feestdagen / profilering 
(2-daagse)

 � Vooraf winkellijstjes maken voor elke keer dat je  
naar de winkel gaat

 � Inclusief hoeveelheden inschatten op voorhand
 � Poetsplanning inplannen in het TP-schema

 � Goed afspreken met de voorgaande /  
volgende ploeg 

 � voor de wisseldagen.
 � Wat is jullie eerste/laatste maaltijd?
 � Lunchpakketten nodig op terugrit?
 � Eten voor eerste dag regelen (mogelijkheid om 

op voorhand te bestellen?)
 � Adressen van dokters / apotheken / ziekenhuis 

in de buurt nagaan

 � Materiaal
 � Elektronisch materiaal verzekeren via polis alle
 � risico’s van de vakantie
 � Busruimte vooraf checken: niet té zot doen
 � Wat moet je wel/niet zelf voorzien?
 � Toiletpapier
 � Drinkwater
 � Externe eters (flowtrack) 

 � De auto
 � Bij lange afstanden: reisplanning maken voor 

heen- en terugreis
 � Reisbijstandsverzekering in het buitenland? 
 � Informeren over huurwagen (timing afhalen/ 

terugbrengen)

 � VTP
 �  Limieten van je bankkaart checken 
 �  Andere valuta? (evt vooraf afhalen)

 � Vooraf nadenken over een afwassysteem.
 � Nakijken of er jarigen zijn, zodat je daar iets 

voor kan voorzien.
 � Plannen, plannen, plannen ;-)

 � Overschot van gesloten verpakkingen, droge 
voeding, drinken achterlaten voor volgende 
TP-vakanties.

 � Langs het verbond voor de TP-afrekening
 � Binnen de maand na het einde van de vakantie
 � VTP-USB en/of kaft meepakken 

 � Financieel
 � TP-kasstaat correct ingevuld & opgeplakt 

meebrengen
 � TP-onkostenstaat correct ingevuld meebrengen
 � Geld na TP-afrekening snel terugstorten
 � Evaluatie van de vakantie/de keuken/ … 

 � Foto’s doorsturen
 �  Van de keuken
 �  Leuke TP-foto’s
 � Checklist / tips & tricks updaten
 � Alvast uitkijken naar volgend jaar! 

 � Zie 5 geboden der TP’s (takenpakket TP-ploeg) 
pagina 6 - 7.

 � Voeding
 � Op tijd starten aan de voorbereiding van elke  

maaltijd
 � Zorg dat alles proper is na elke maaltijd.  

Meer dan enkel afwassen. 

 � Hygiëne en onderhoud
 � Sorteren naargelang de regels ter plaatse
 � Tijdig eindschoonmaak geregeld krijgen
 � TP-materiaal goed nakijken & deftig teruggeven

 � Extra ondersteuning
 � Ondersteuning aan moniploeg waar nodig  

(zonder bemoeien).
 � Durf VV aan te spreken op zaken die niet min-

dergoed lopen en vraag zelf ook feedback. 
 � Neem elke dag even de tijd om te overleggen 

met de VV/moniploeg, loopt alles naar wens?

 � Voor VTP
 � Verzorg je administratie  

(beter 10 x 5 minuutjeswerk dan …)
 � Budget in ’t oog houden

 � Overdracht huurwagen
 � Controleren bij het afhalen/terugbrengen
 � Papieren invullen bij het krijgen/overdragen 

van de vorige/volgende TP-ploeg. 

 � Zorg voor een duidelijke taakverdeling. 
 � Neem elke dag even de tijd om te overleggen 

binnen de TP-ploeg
 � Waar nodig zaken bijsturen
 � Trek minstens 2 leuke TP-foto’s per dag & 

enkele foto’s van de keuken. 

 � Een kaartje naar ’t verbond wordt geappreci-
eerd ;-)

 � Onderhoud goede contacten met het centrum; 
ze zien jullie vaak als een soort “coördinatie” 
van de vakantie. 

 � Gebruik de terugreis om tips & tricks in te vul-
len en noteer zaken die je wil meegeven aan het 
verbond. 

 � Flexibiliteit, flexibiliteit, flexibiliteit ;-) 

Tijdens de vakantie

na de vakantie

TP-Checklist
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Ravotten in ’t bos in Brasschaat (BE) 
Troeven: minigolfen - zwemmen - adventure island 

Maak je klaar voor een week van onbe-
perkt ravotplezier in de Antwerpse natuur! 
Samen met de monitoren spelen jullie een 
gigantisch cool bosspel. We trekken ook 
naar het fort van Stabroek voor een dag 
lang klimmen en klauteren tussen de bo-

men. Samen met je speelkameraden kun 
je lekker plonsen in het zwembad of de 
winnaar worden van een partijtje minigolf. 
Stroop de mouwen dus al op en ga mee 
ravotten in ‘t bos.

TP-info: Het kamphuis op domein de 
Bielebale in Brasschaat is een gloednieuw 
gebouw. Dat wil ook zeggen dat er een 
nieuwe en moderne keuken aanwezig is 
waar de TP-ploeg zich kan laten gaan. De 
keuken bestaat uit een gasvuur met zes 
gasbekkens, een elektrische oven, een 
grote koelkast, diepvriezer en een indus-
triële vaatwasser. Zowel klein als groot 
keukenmateriaal is er voldoende aanwezig 
en in goede staat. Verder zijn er voldoende 
winkels in de omgeving om inkopen te 
doen. Wat heb je als TP-ploeg meer nodig 
om er een onvergetelijk lekker prikkelende 
vakantie van te maken?

Reis rond de wereld in Balen (BE) 
Troeven: dagje Gaia Zoo – sumoworstelen – eten uit de hele wereld – trampolines & 
gocarts – openluchtzwembad

In vijf dagen reis je met ons de wereld 
rond. Sumoworstelen als een echte Aziaat 
of op de reuze trampolines springen als 
een kangoeroe, in Balen kan het allemaal! 
Je amuseert je te pletter in de megaspeel-
tuin, op de gocarts of tijdens een verfris-
sende duik in het openluchtzwembad. In 
de Gaia ZOO kun je dieren van over de hele 
wereld spotten. Wereldreiziger in spe, pak 
je koffers en reis met ons mee!

TP-info: Op deze vakantie vliegen we elke 

dag naar een andere bestemming. Als TP 
tracht je de maaltijden in te kleden in de 
bestemming van de dag. Voor een Italië-
dag kan er pasta of pizza op het menu 
staan, met een ijsje als nagerecht. In het 
Oosten is het smullen van lekkele lijst, or 
in England we can eat fish & chips … De 
mogelijkheden zijn onbeperkt. Je hebt het 
al begrepen: een goede samenwerking 
met de VV en de moniploeg is noodzakelijk 
om in de juiste reis-rond-de-wereld-stem-
ming te geraken!

6 – 10 juli 2020 
Centrum: Jeugdverblijf Bielebale

TP-ploeg van 4 personen

Max. 42 personen  
(36 deelnemers – 6 monitoren)

Eigen wagen  
(onkostenvergoeding voor 1 wagen) 

2 vergezellende  
familieleden mogelijk rMT

De Keiheuvel beschikt over voldoende keu-
kenmateriaal en een volledig uitgeruste 
keuken met zes gasbekkens, oven, indus-
triële mixer, afwasmachine, diepvriezer, 
etc. Er zijn tal van winkels in de omgeving. 
Kortom: alles is voorhanden om schitte-
rende maaltijden te bereiden en de bende 
wereldreizigers te laten smullen van jullie 
lekkernijen.

 
Kids in Wonderland in Loon op Zand (NL)
Troeven: sprookjesland Efteling - betoverend verteltheater - magisch sprookjesbal - 
plonzen in een natuurzwembad

Duik mee in de wondere wereld van 
Assepoester, Rapunzel en vele andere 
sprookjesfiguren. Sprookjes bestaan en dat 
ontdek je op de daguitstap naar pretpark de 
Efteling. Dat wordt dolle pret in het Sprook-
jesbos of op de houten achtbaan! Een ver-
teltheater komt op bezoek met een koffer 
vol sprookjes. Er was eens ... Je sluit deze 

wonderlijke vakantie af met een betoverend 
sprookjesbal. Stap mee in dit verhaal!

TP-info: Op deze betoverende vakantie 
koken jullie in een verblijf gelegen aan 
de zuidelijke rand van het dorp Loon op 
zand in de buurt van het Witte kasteel en 
dichtbij de magische bossen. De accom-

8 – 12 juli 2020 
Centrum: Recreatie-  
en natuurpark Keiheuvel

TP-ploeg van 4 personen 

Max. 52 personen  
(45 deelnemers – 7 monitoren)

Eigen wagen  
(onkostenvergoeding voor 1 wagen)

vergezellende familieleden  
niet mogelijk ant

7-8 JARIGEN
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modatie is uitgerust met volledig inge-
richte keukenapparatuur, met o.a. dubbele 
spoelbak, 6-pits professioneel gasfornuis, 
rvs werktafel, koel- en vrieskasten, kasten 
voor levensmiddelen, oven/magnetron, 
professionele afzuigkap, servies, bestek, 
glazen, schaaltjes, kookgerei etc. Met 
andere woorden, jullie hebben alles ter 
beschikking om heerlijke maaltijden op de 
borden te toveren.

Spring in ’t veld in Zoersel (BE)
Troeven: ravotten in het groen – trampolinepark – zwembadbezoek - daguitstap Zoo 
Antwerpen

Spring mee de vakantie in en neem dat 
maar letterlijk. Beleef superveel trampo-
lineplezier in een jump- en funarena en 
word een echte ninja. Spring zoals de kan-
goeroes of brul zoals de leeuwen bij het 
bezoek aan de Zoo Antwerpen. Ten slotte 
kan je je uitleven als een vis in het water 
tijdens een bezoek aan het zwembad. Een 
vakantie dus voor een echte spring-in-’t-
veld!

TP-info: Het Gagelhof is een jeugdherberg 
in de groene velden van Zoersel en wordt 
volledig gerund door vrijwilligers. In de 
jeugdherberg is een uitgeruste keuken 
met grote potten en pannen, gasbekkens, 
twee industriële ovens, kleine wasma-
chine, etc. Het centrum van Zoersel waar 
je verschillende supermarkten vindt, is erg 
dichtbij. Jullie zijn tijdens deze vakantie 
de enige groep in de jeugdherberg, maar 
maak zeker goede afspraken met de 

resident(en) van die periode. Spring mee 
in ’t veld en maak onze 7 - 8-jarigen blij 
met lekker eten.

rMT

ant

17 – 21 augustus 2020 
24 – 28 augustus 2020 
Centrum: Jeugdherberg Gagelhof

TP-ploeg van 4 personen 

Max. 35 personen  
(30 deelnemers – 5 monitoren) 

Eigen wagen  
(onkostenvergoeding voor 1 wagen) 

4 vergezellende  
familieleden mogelijk 

ant

Goed gebakken in Balen (BE)
Troeven: koekjes, taart, muffins bakken – trampolinespringen - met gocarts racen – 
minigolfen - plonzen in het zwembad

Ben jij een keukenpiet of een lekkerbek 
die graag smult van eigen creaties? Goed 
zo! In Balen bak je de lekkerste taarten en 
maak je heerlijke (cup)cakes, muffins én 
koekjes. Ook het versieren van je bak-
sel komt aan bod zodat elk gebakje een 
kunstwerk wordt. Naast het bakken is er 
ook tijd om te spelen. Je kunt springen op 
de trampolines, rijden met gocarts, mini-
golf spelen en zelfs een duik nemen in het 
zwembad. Heb jij de smaak al te pakken?

TP-info: Ga jij mee koken voor deze 
lekkerbekken? In de Keiheuvel beschik 
je over voldoende keukenmateriaal en 
een volledig uitgeruste keuken met zes 
gasbekkens, oven, industriële mixer, 
afwasmachine, diepvriezer, etc. Er zijn tal 

van winkels in de omgeving. Kortom: alles 
is voorhanden om schitterende maaltijden 
te bereiden!

rMT

24 – 28 augustus 2020 
Centrum: Recreatie- en natuurpark 
Keiheuvel

TP-ploeg van 4 personen 

Max. 52 personen  
(45 deelnemers – 7 monitoren) 

Eigen wagen  
(onkostenvergoeding voor 1 wagen) 

vergezellende familieleden  
niet mogelijk

7-8 JARIGEN
rMT 20 – 24 juli 2020 
ANT 10 – 14 augustus 2020 
rMT 24 - 28 augustus 2020 
Centrum: vakantiepark De Klok-
kenweide

TP-ploeg van 5 personen 

Max. 69 personen  
(60 deelnemers – 9 monitoren) 

Eigen wagen  
(onkostenvergoeding voor 2 wagens)

2 vergezellende  
familieleden mogelijk

rMT
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Disney-vakantie in Vertus (FR)
Troeven: twee dagen Disneyland Parijs – kasteel van Doornroosje – plonzen in het 
zwembad – ontmoet al je Disney-vrienden

Ben jij gek op Anna uit ‘Frozen’,  Dory uit 
‘Finding Dory’ en Captain America? Dan is 
deze vakantie helemaal op jouw maat! Je 
gaat samen met je vrienden twee dagen 
op bezoek bij onze Disney-vrienden en wie 
weet ontmoet jij wel jouw held(in). Laat je 
onderdompelen in deze magische wereld 
en ontdek de Buzz Lightyear Laser Blast, 
Peter Pan’s Flight en alle andere attrac-
ties. Verkoeling vind je in het zwembad. Dit 
wordt een vakantie vol magie!

TP-info: Om te koken voor deze bende 
Disney-fans hebben jullie een zeer ruime 
industriële keuken ter beschikking waar 
alles voorhanden is. Tijdens het schooljaar 
wordt deze keuken nl. gebruikt voor de 
leerlingen van het internaat. Al het nodige 
kookmateriaal is dus aanwezig en er is 
een aparte voorraadruimte. In de keuken 
zijn vier gasfornuizen met elk vier vuren 
vier elektrische ovens, een professionele 
oven, een friteuse, een BBQ, drie frigo’s en 

drie diepvriezers, een microgolfoven, een 
professionele vaatwasser … Kortom, een 
keuken om je helemaal uit te leven en de 
Disney-fans een overheerlijke vakantie te 
bezorgen.

Op Kazou-werf in Massembre (BE) 
Troeven: zelf een hut bouwen – boren, zagen, timmeren – slapen in zelfgebouwde hut

Ben je een handige Harry of Henriette? Zit 
timmeren, zagen, nagelen en spijkeren 
in je bloed? Dan is deze bouwvakantie in 
Massembre zeker iets voor jou! Samen 
met je vrienden bouw je een eigen hut! 
Je zult er zelfs een nachtje in slapen. 
Naast de inspanning is er uiteraard meer 
dan voldoende ontspanning: gocarts, 
buikschuifbaan, bosspelen, je amuseren 

met de monitoren ... alles kan! Mis deze 
fantastische bouwvakantie niet!

TP-info: Tijdens deze fantastische week 
halen wij de beste bouwvakkers van het 
land binnen. Ben jij alvast voorbereid om 
deze hongerige magen te vullen? De voor-
ziene keuken bevindt zich in het paviljoen 
van de deelnemers. Er zijn vier gasbek-
kens voorzien, een koelkast, een microgolf 
en een diepvriezer. Vanuit de eetzaal heb 
je meteen een zicht op de keuken. Frigo-
boxen heb je dus enkel op de werf nodig! 

Criminele actievakantie in Sy-Hamoir (BE)
Troeven: supersnelle deathride - steil 
rotsklimmen - glibberige grotklimtocht - 
denderend touwenparcours - uitdagende 
oriëntatietocht

Staan alle avonturiers klaar? Dan is het op 
naar Sy-Hamoir! Van ‘s morgens tot  
‘s avonds staat er actie op het programma: 
van de daverende deathride naar het 
touwenparcours, op en over reusachtige 
rotsen en recht naar de donkere grotten 
voor een ondergrondse ontdekkingstocht. 
En die schommelende megarappel is 
alleen voor de durvers. Neem jij ook deel 
aan dit spannende avontuur diep in de 
Ardennen? Ja, toch?

TP-info: Ga jij mee om de magen van deze 
durvers te vullen? In Sy-Hamoir heb je een 
goed uitgeruste keuken ter beschikking. 
In de keuken zijn vier4 kookplaten op gas, 
een grote koelkast, een diepvries, een 
oven en industriële vaatwasser. Er zijn ook 
enkele winkels in de buurt voor de bood-
schappen. Wat heb je als TP-ploeg meer 
nodig om heerlijke maaltijden te bereiden?

22 – 29 juli 2020 
Centrum: Domaine de Massembre 

TP-ploeg van 4 personen

Max. 53 personen  
(45 deelnemers – 8 monitoren)

Eigen wagen  
(onkostenvergoeding voor 1 wagen) 

vergezellende familieleden  
niet mogelijk rMT

8 – 15 augustus 2020 
Centrum: Rochers de Sy

TP-ploeg van 4 personen

Max. 58 personen  
(50 deelnemers – 8 monitoren) 

Eigen wagen  
(onkostenvergoeding voor 1 wagen)

4 vergezellende  
familieleden mogelijk

rMT

13 - 17 juli 2020

Centrum: MFR Vertus  
TP-ploeg van 4 personen

Max. 60 personen  
(52 deelnemers – 8 monitoren) 

Eigen wagen 
(onkostenvergoeding voor 1 wagen) 

1 vergezellend familielid  
mogelijk rMT
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Expeditie Safari in de Beekse Bergen (NL) 
Troeven: Tweedaagse safari – slapen in een tentendorp – Speelland Beekse Bergen – 
huifkarrit – verfrissende zwemvijver

Ben je gek op wilde dieren en droom je van 
een safaritocht? Trek snel je rangeroutfit 
aan. Een huifkar neemt je mee op twee-
daagse naar Safaripark Beekse Bergen. 
Hier ontdek je Afrika en al zijn magische 
dieren. Daarnaast is er ook tijd om je uit te 
leven op het avontureneiland, de water-
glijbanen, de trampolines ... in Speelland 
Beekse Bergen. En dan is er nog de grote 
zwemvijver in ons vakantiehuis. Alles is 
aanwezig voor een beestige vakantie!

TP-info: De keuken in De Kievit (gebouw 
De Beekse Heide) ziet er spic & span uit. 
De moderne keuken is voorzien van o.a. 
vaatwasser, koeling, diepvries, 6-pits kook-
toestel, oven, servies, bestek … en voldoet 
aan alle TP-wensen om voor grote groepen 
te koken. Zowel klein als groot keuken-
materiaal is er voldoende aanwezig en in 
goede staat. En er zijn wel wat winkels in 
de omgeving. Wat heeft een TP-ploeg meer 

nodig om er een onvergetelijke safari van 
te maken in de Beekse Bergen?

Piraten aan zee in De Haan (BE) 
Troeven: Plopsaland -SEA LIFE – De Sierk – spannende schattenjacht – duik in het 
zwembad 

Wil je de zon zien zakken in de zee? Dan 
moet je mee naar De Haan! Je trekt naar 
het speelparadijs De Sierk, neemt een 
verfrissende duik in het zwembad en leert 
alle vissen kennen in SEA LIFE. Je krijgt 
piraten over de vloer die je hulp nodig 
hebben bij een spannende schattenjacht 
en je zet koers richting Plopsaland waar je 

een dolle dag beleeft op de vele attracties. 
Schip ahoi, zeekameraden!

TP-info: De keuken in De Haan bevindt 
zich vlak naast de eetzaal. Winkelen doe je 
in de Colruyt of Aldi, maar voor kleine ver-
getelheden is er ook een kleine buurtwin-
kel in de straat. Daarnaast kun je via de 
eigenaar van het centrum brood bestellen! 

14 – 21 augustus 2020 
Centrum: groepsaccommodatie de 
Kievit 

TP-ploeg van 6 personen

Max. 81 personen  
(70 deelnemers – 11 monitoren) 

Eigen wagen  
(onkostenvergoeding voor 2 wagens) 

2 vergezellende  
familieleden mogelijk

ant

Aanwezig zijn er tien potten en pannen 
van variabele grootte, een oven en een 
microgolf. Vervolgens zijn er zes gasvuren, 
een diepvriezer en vier koelkasten ter jul-
lie beschikking. Alles wat je nodig hebt om 
deze waterratten van een ultieme maaltijd 
te voorzien! 

Adventureproof in Jupille – Garde-Chasse (BE)
Troeven: Vlottenbouw en -tocht – spannende deathride – bibberen op avonturenpar-
cours - slapen in een jachthut – spetterende waterolympiade

Jupille staat deze zomer bol van actie en 
avontuur. Je bouwt je eigen vlot en vaart 
ermee over de stroomversnellingen van 
de Ourthe. Je overwint je angsten op de 
pamperpaal en kruipt op de rotsen langs 
de via ferrata. Even later zoef je via de 
spannende deathride weer naar beneden. 
Na al die actie kom je tot rust aan het 
knusse kampvuur en val je in slaap in jouw 
slaapzak in een echte jachthut in het bos. 
Alleen voor echte avonturiers!

TP-info: Het gebouw in Jupille is een 
knaller van formaat. Het is een knap gere-
noveerd gebouw met alle modern comfort 
en een perfect uitgeruste keuken, zoals 
het Wild Trails betaamt. Er is een aparte 
afwasruimte met industriële afwasma-
chine en een aparte voorraadkamer met 
dubbele koelkasten en bergruimte voor 
droge voeding.

De professionele keuken is heel uitgebreid 
en voorzien van alle faciliteiten: microgolf, 
professioneel gasfornuis (tien gasbek-
kens) met gasoven, koffiemachine, en al 
het nodige keukenmateriaal. Er is ook 

een barbecue met rooster & toebehoren 
aanwezig. Het prachtige uitzicht vanuit de 
keuken krijg je er zomaar bovenop!

De timing van de profileringsactiviteiten 
durft al eens te wijzigen tijdens de va-
kantie (o.a afhankelijk van het weer). Een 
zekere flexibiliteit vanuit de TP-ploeg is 
dus aangewezen.

16 - 23 augustus 2020 
Centrum: het Galjoen 

TP-ploeg van 5 personen

Max. 69 personen  
(60 deelnemers – 9 monitoren) 

Eigen wagen  
(onkostenvergoeding voor 2 wagens) 

4 vergezellende  
familieleden mogelijk rMT

ant

17 – 24 augustus 2020 
Centrum: Le Garde-Chasse 

TP-ploeg van 5 personen

Max. 62 personen  
(54 deelnemers – 8 monitoren)

Eigen wagen  
(onkostenvergoeding voor 2 wagens)

2 vergezellende  
familieleden mogelijk
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rMT

3 – 10 juli 2020 
Centrum: CampSpirit

TP-ploeg van 4 personen 

Max. 41 personen  
(36 deelnemers – 5 monitoren)

Eigen wagen 
(onkostenvergoeding voor 1 wagen)

4 vergezellende familieleden 
mogelijk

Reis door de tijd in Brasschaat (BE)
Troeven: technopolis – bezoek aan paleoLAB – minigolf

Dag avonturier! Als jij van ontdekken 
houdt, hebben wij de perfecte vakantie 
voor jou! Maak samen met ons een reis 
door de tijd en bezoek de dino’s in het 
Museum voor Natuurwetenschappen. 
Als échte wetenschapper experimenteer 
je ook in het paleoLAB. Na een reis naar 
de dino’s, nemen we je in Technopolis 
mee naar de toekomst waar je zelf mag 
experimenteren. Na al dat ontdekken is 
het tijd voor een spelletje minigolf. Schrijf 
je snel in!

TP-info: Het kamphuis op domein de 
Bielebale in Brasschaat is een gloednieuw 
gebouw. Dat wil ook zeggen dat er een 
nieuwe en moderne keuken aanwezig is 
waar de TP-ploeg zich kan laten gaan. 
De keuken bestaat uit een gasvuur met 
zes gasbekkens, een elektrische oven, 
een grote koelkast, diepvriezer en een 
industriële vaatwasser. Zowel klein als 
groot keukenmateriaal is er voldoende 

aanwezig en in goede staat. Verder zijn 
er voldoende winkels in de omgeving om 
inkopen te doen … Wat heb je als TP-ploeg 
meer nodig om er een onvergetelijk lekker 
prikkelende vakantie van te maken?

23 – 28 augustus 2020 
Centrum: Jeugdverblijf Bielebale 

TP-ploeg van 4 personen

Max. 46 personen  
(40 deelnemers – 8 monitoren)

Eigen wagen  
(onkostenvergoeding voor 1 wagen) 

1 vergezellend familielid  
mogelijk rMT

Crazy rush in Sevenum – Patrijs (NL)
Troeven: magisch Toverland - Crazy Crasher & rodeostier - hoogteparcours - stoere 
Highland Games - zwembad

Kicks en fun beleef je in Sevenum! Met je 
eigen fiets rij je het avontuur tegemoet. 
Overwin de Crazy Crasher en probeer 
als laatste overeind te blijven. Duik in het 
zwembad en klim als een aap door het 
hoogteparcours! Trotseer de wilde rodeo-
stier en ontdek samen met je maten de 
attracties in Toverland. Vergeet ook zeker 
je kilt niet voor de stoere Highland Games. 
Kom met ons mee naar Sevenum!

TP-info: Om te koken voor deze bende 
durfals heb je een volledig uitgeruste keu-
ken ter beschikking. De keuken bestaat uit 
een grote koelkast, een grote diepvries, 
vier gasbekkens voor grote potten, twee 
grote spoelbakken, oven en microgolfoven. 

Er zijn verschillende supermarkten in de 
omgeving.

Expedition island aan het Veluwemeer (NL) 
Troeven: wonen op een eiland - slapen in tipi of joert - vlotten bouwen - kanovaren - 
Walibi Nederland

Maak je klaar om net als Robinson Crusoe 
op een eiland te wonen in een tipi of joert! 
Waterpret is verzekerd tijdens het maken van 
je eigen vlot en bij het kanovaren rond het 
eiland of naar het vasteland. Een fietstocht 
mag zeker niet ontbreken. Als uitschieter 
trek je naar Walibi Nederland om de Goliath 
te bedwingen: de snelste, hoogste en langste 
achtbaan van de Benelux! Zet je schrap voor 
veel avontuur, waterpret en Walibi!

TP-info: Om te koken voor deze Robinsons 
heb je een basis uitgeruste keuken in een 
kooktent ter beschikking. De keuken be-
staat uit twee grote koelkasten, een kleine 
diepvries, een groot gasvuur, twee kleine 

kookvuurtjes op gas. De afwasruimte zijn 
twee wastafels aan het sanitaire blok op 
zo’n 20 meter van de kooktent. Er zijn ver-
schillende supermarkten in de omgeving.

1 – 8 juli 2020 
Centrum: Groepsaccommodatie  
De Patrijs 

TP-ploeg van 5 personen

Max. 67 personen  
(60 deelnemers – 7 monitoren) 

Eigen wagen  
(onkostenvergoeding voor 2 wagens) 

7 vergezellende familieleden 
mogelijk rMT
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Wild adventure in Jupille – Grange-Nicolas (BE)
Troeven: grootse via ferrata - bewegende pamperpaal - spannende deathride  
- vlottenbouw en -tocht - spetterende waterolympiade

Klaar voor een zomer vol wilde avonturen? 
Bouw je eigen vlot en vaar ermee over de 
Ourthe. Klim naar boven op de bewegende 
pamperpaal en zoef met de deathride naar 
beneden. Nood aan verfrissing? De water-
olympiade is zo spetterend dat je zweet-
druppels in een mum van tijd weggespoeld 
zijn. Zo ben je klaar voor de grootste via 
ferrata van België. Tot slot breng je nog 
een nacht door in de jachthut in het bos. In 
Jupille wacht je een erg (ge)wild avontuur!

TP-info: Om te koken voor deze groep 
avonturiers heb je een volledig uitgeruste 
keuken ter beschikking. Er zijn bijvoor-
beeld twee professionele gasfornuizen 
met gasoven, twee grote ijskasten en 
industriële afwasmachine. Er zijn ook ver-
schillende winkels in de omgeving. Kortom 

je hebt alles ter beschikking om avontuur-
lijke maaltijden op de borden te toveren.

Go with the flow in Ter Aar (NL)
Troeven: pretpark Duinrell - subtropisch zwembad Tikibad - bodyboarden - tuben 
poldersporten 

Klaar voor een stevige portie water? Kom 
mee naar het Tikibad: het grootste over-
dekte glijbanenparadijs van de Benelux! 
Ontdek de Tyfoon, de Lazy River en andere 
glijbanen. Trek je wetsuit aan en laat je 
tricks zien tijdens het body- of flowboar-
den en blijf zo lang mogelijk zitten tijdens 
het tuben! Probeer bij Poldersport De 
Kwakel op de zotste manieren de water-
hindernissen te overwinnen. Plezier verze-
kerd! Ook pretpark Duinrell mag zeker niet 
ontbreken! Yihaa!

TP-info: De keuken in de Boerenzwaluw in 
Ter Aar is groot, netjes en goed uitgerust. 
De keuken is opgedeeld in een kook-
gedeelte en een spoel(afwas-)gedeelte 
met vaatwasser. Verder is er een aparte 
bergruimte naast de keuken. Er zijn drie 
grote koelkasten, een liggende diepvries, 
zes goede gasvuren, een grote elektrische 
bakplaat, een elektrische oven, een grote 
BBQ en zelfs BBQ-materiaal. Al het groot 
en klein materiaal om te koken is aan-
wezig. Je hebt dus hooguit nog wat extra 
snijmesjes en plankjes nodig. Je hebt de 

ant

6 – 13 juli 2020 
Centrum: La Grange-Nicolas 

TP-ploeg van 5 personen

Max. 67 personen  
(60 deelnemers – 7 monitoren)

Eigen wagen  
(onkostenvergoeding voor 2 wagens) 

5 vergezellende  
familieleden mogelijk

mogelijkheid om een bestelling te plaat-
sen die je ter plaatse kunt laten leveren, 
of je kunt natuurlijk zelf naar de winkel 
om je boodschappen te doen. De meeste 
winkels liggen op een kwartiertje rijden 
van het centrum. Kortom je hebt alles ter 
beschikking om te koken voor deze bende 
waterratten! 

Musicalvakantie in Antwerpen – Linkeroever (BE) 
Troeven: professionele zangles - theaterles van échte acteurs - dynamisch dansen - 
optreden in een écht theater - zing en dans door de stad 

Het podium staat klaar, je stem is opge-
warmd, het doek valt en jij bent klaar om 
de show van je leven te spelen. Samen 
met je nieuwe beste vrienden word je in 
één week klaargestoomd zodat je als de 
beste kunt zingen, dansen én acteren. En-
kele professionele musicalsterren leren je 
in het Fakkeltheater de kneepjes van het 
vak. Je slaapt waar je wilt: thuis of vlakbij 
het theater. It’s up to you. Let’s do this!

TP-info: TP’en op de Musicalvakantie 
klinkt vast als muziek in de oren. In het 
internaat ‘de Spits’ op Linkeroever staat 
een erg grote keuken tot je beschik-
king. Deze keuken is modern, erg ruim 
en voorzien van al het materiaal dat je 
nodig hebt om een week te kokkerellen. 
Eigen TP-materiaal meezeulen is dus 
niet nodig. De keuken is voorzien van een 
groot fornuis, een industriële vaatwasser, 
potten, pannen, mesjes … en een grote 
inloopkoeling. Achteraan in deze koeling 

is ook een ruime vriezer voorzien. Als TP 
voorzie je elke dag ontbijt en een avond-
maal en zorg je ervoor dat de deelnemers 
een lunchpakket hebben voor ’s middags. 
Een engelengezang van de kinderen krijg 
je er gratis en voor niets bij!

13 – 20 juli 2020 
Centrum: Het Zwaluwnest

TP-ploeg van 5 personen

Max 67 personen  
(60 deelnemers – 7 monitoren)

Eigen wagen  
(onkostenvergoeding voor 2 wagens) 

4 vergezellende  
familieleden mogelijk rMT

ant

25 juli – 1 augustus 2020 
Centrum: De Spits 

TP-ploeg van 4 personen

Max. 45 personen  
(40 deelnemers – 5 monitoren) 

Eigen wagen  
(onkostenvergoeding voor 1 wagen) 

6 vergezellende  
familieleden mogelijk
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Pop-up in Antwerpen – Linkeroever (BE) 
Troeven: kookles van een chef-kok – restaurantbezoek – je eigen pop-uprestaurant – 
word een echte maître – geniet van al dat lekkers

Welkom in jouw pop-uprestaurant. Hier 
kun je elke dag lekker eten en ben jij de 
kok. Samen met echte chef-koks maak 
je de lekkerste gerechten om ze daarna 
natuurlijk zelf op te eten. Je brengt een 
bezoek achter de schermen van een 
echt restaurant en om even te ontspan-
nen neem je een plons in het zwembad. 
Je slaapt waar je wilt: thuis of vlakbij je 
restaurant. Nu ben je klaar voor het échte 
werk: je pop-uprestaurant openen voor 
het grote publiek. Bon appetit!

TP-info: De pop-up is een specialleke. 
De kinderen stomen zich namelijk een 
hele week klaar tot echte chef-koks. Een 
goede samenwerking met de monitoren 
en kinderen is dus nodig. Je voorziet niet 
enkel eten voor de kinderen en monitoren, 
maar gaat samen met hen aan de slag om 
elke dag geweldige lekkernijen te voor-
zien. Naast het TP’en begeleid je dus ook 
creatieve kookworkshops. Aan het einde 
van de week runnen jullie samen een echt 
Kazou-restaurant voor alle ouders en 

vrienden. In het midden van de week zul je 
bijgestaan worden door een echte chef die 
wat extra peper zal geven aan de work-
shops. De internaatskeuken is voorzien 
van de nodige grote materialen zoals een 
ruim fornuis, een industriële vaatwas-
ser, een grote inloopkoeling en een ruime 
vriezer. Klaar om je eerste Michelinster te 
verdienen?

Very crazy beachfun in Ameland (NL) 
Troeven: razendsnel strandzeilen – surfen & raften – bubbelvoetbal – archery tag - 
powerkiten

Zet je schrap voor een hele week ‘fun at 
the beach’! Samen met je vrienden ontdek 
je het beste van wat dit Waddeneiland te 
bieden heeft: racen over het strand in een 
zeilwagen, raften op de Waddenzee, je 
evenwicht zoeken op een mega SUP, sur-

fen op de golfen, powerkiten op het strand, 
een spelletje bubbelvoetbal en Archery 
Tag. Met de fiets doorkruis je het ganse 
eiland. Ameland wordt kicken!

ant

2 – 9 augustus 2020 
Centrum: De Spits 

TP-ploeg van 4 personen 

Max. 45 personen  
(40 deelnemers – 5 monitoren) 

Eigen wagen  
(onkostenvergoeding voor 1 wagen) 

6 vergezellende  
familieleden mogelijk

TP-info: Om de magen van deze beach-
boys en -girls te vullen heb je een goed 
uitgeruste keuken ter beschikking. In de 
keuken staan drie koelkasten, een diep-
vries, vier grote en twee kleine gaspitten, 
friteuse en een afwasmachine. 

Er zijn voldoende winkels in de omgeving 
om jullie boodschappen te doen.

Hits en kicks in Epen (NL) 
Troeven: lasergames in een grot - arrow battle en katapult -  
subtropisch zwembad - megaklimparcours - Alpine Coaster

Klaar voor een portie kicks en fun? Zoef over 
de Alpine Coaster en overwin de 34 Noorse 
boomstammen en 6 verschillende routes 
op het megahoogteparcours in SnowWorld. 
Neem daarna een duik in subtropisch 
zwembad Mosaqua en verken alle glijbanen. 
Maak je klaar voor een spannende laser-
game in een grot en zet je vizier op scherp, 
want je bouwt een megakatapult en speelt 
daarna ‘arrow battle’ met je vrienden! Tel 
maar al af naar deze week vol actie!

TP-info: Deze topbestemming in Neder-
land bevat een groot gebouw met grote 
eetzaal, die je kunt splitsen in twee zalen 
of kunt omvormen tot één. Op 15 minu-
ten rijden liggen grote supermarkten 
zoals Aldi, Lidl, Renmans en Colruyt. De 
bakker levert ‘s morgens aan het cen-
trum. De keuken bezit een grote koelkast, 

een diepvriezer, zes 
kookplaten, een oven 
en een veelvoud aan 
potten en pannen. 
Zorgen jullie voor 
een heerlijke maaltijd voor deze actieve, 
avontuurlijke en sportieve bende?

5 – 12 augustus 2020 
Centrum: De Witte Reep

TP-ploeg van 6 personen

Max. 79 personen  
(70 deelnemers – 9 monitoren) 

Eigen wagen  
(onkostenvergoeding voor 2 wagens)

4 vergezellende  
familieleden mogelijk rMT

11-12 JARIGEN

10 – 17 augustus 2020 
Centrum: ’t Zinkviooltje 

TP-ploeg van 6 personen

Max. 85 personen  
(75 deelnemers – 10 monitoren) 

Eigen wagen  
(onkostenvergoeding voor 2 wagens) 

6 vergezellende  
familieleden mogelijk rMT
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Very crazy adventure in Massembre (BE) 
Troeven: bibberen op de duobalken – slapen in het bos – deathride om te gillen – vuur 
maken – shelters bouwen  

Wie een zomer vol zinderende uitdagingen 
ziet zitten, moet mee op crazy adventure! 
Een razendsnelle deathride, bibberen op 
de duobalken en bengelen van de apen-
brug staan op het programma. Tussen-
door zijn er ook nog plezante bosspelen en 
avontuurlijke activiteiten. Ten slotte maak 
je eigenhandig vuur en overnacht je in het 
bos in je zelfgemaakte shelter! Trek je 
stoutste en avontuurlijkste schoenen aan 
en ga mee naar Massembre!

TP-info: De meest onbevreesde avontu-
riers vind je deze week in jullie eetzaal! 
De voorziene keuken bevindt zich in het 
paviljoen van de deelnemers. Er zijn vier 
gasbekkens voorzien, een koelkast, een 
microgolf en een diepvriezer. Vanuit de 
eetzaal heb je meteen een zicht op de 

keuken. Zorg jij mee voor avontuurlijke 
maaltijden en desserts die ervoor zorgen 
dat het energiepeil van deze avonturiers 
weer helemaal omhoog gaat? Dan ben jij 
alvast de TP-ploeg die we zoeken! 

19 – 26 augustus 2020 
Centrum: Domaine de Massembre

TP-ploeg van 4 personen 

Max. 51 personen  
(45 deelnemers – 6 monitoren) 

Eigen wagen  
(onkostenvergoeding voor 1 wagen)

vergezellende familieleden  
niet mogelijk ant

Summer in Sant’Anna in Toscane (IT) 
Troeven: smullen van Italiaanse pizza’s - Siena leren kennen - waterpretpark - zalig 
ontspannen in het meer 

De uitvalsbasis van deze vakantie is de 
jeugdherberg Sant’Anna in het Toscaanse 
dorpje Massa Marittima. Je relaxt op het 
strand en koelt af in de zee, je leeft je uit 
in het waterpretpark en amuseert je rot in 
het meer in de buurt. Dat is nog niet alles: 
je trekt ook naar de prachtige middel-
eeuwse stad Siena. Er staan natuurlijk ook 
echte Italiaanse pizza’s op het menu. Je 
ziet, deze vakantie is om van te smullen!

TP-info: In de buurt van dit vakantie-
centrum liggen er zowel kleine als grote 
supermarkten om je ingrediënten in te 
slaan. De keuken bevat drie koelkasten, 
drie diepvriezers, vier kookplaten, een 
frietketel en een vaatwasmachine. Laat 
je zeker eens gaan met de oregano en 
basilicum. Zo wordt het een echt Italiaans 
eetfestijn! 

Uitdagend Spanje in Gerona (ES) 
Troeven: heerlijk waterpretpark - hoogtouwenparcours - machtige watertrekking - 
uitdagende teamspelen

Droom je weg bij ‘aven-
tura y agua’ onder de 
Spaanse zon? Zoek niet 
verder! Avontuur vind je 
tijdens een zalige twee-
daagse in Albanya waar 
je een geweldige water-
trekking laat volgen door 
een dagje vol lasershooting, 
river crossing én een hoog-
touwenparcours. Neem deel 
aan de Can Bellvitge Battle 

en overtref de andere teams. Nood aan 
nog meer water? Laat je dan volledig gaan 
op de glijbanen van Aquabrava. ¡Vamos!

TP-info: In Gerona heb je de mogelijkheid 
om het heerlijke eten buiten te serveren 
Je hebt hier veel ruimte en er is dus 
zeker een mogelijkheid om te werken in 
buffetvorm. De Aldi en Lidl liggen slechts 
op 15 minuten rijden van het vakantiecen-
trum en de bakker is bereid om te leveren 
aan huis. Naast het koken wordt op deze 
vakantie ook verwacht het centrum te 

30 juni – 9 juli 2020 
Centrum: Cooperativa Sociale Il 
Nodo Santa Anna

TP-ploeg van 5 personen

Max. 67 personen  
(60 deelnemers – 7 monitoren)

Heen huurwagen  
(ophalen vanaf 29-06) – terug bus 

11 vergezellende  
familieleden mogelijk rMT
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onderhouden. Hieronder verstaan we het 
onderhouden van de keuken, de eetzaal, 
maar ook het aanvullen van toiletpapier en 
dergelijke. Dit zomerse centrum ligt niet 
enorm ver van het stadscentrum van  
Gerona. Tijdens een vrij moment kun 
je hier dus zeker eens een kijkje gaan 
nemen. Dompelen jullie deze deelnemers 
onder in een heus Spaans sausje?

Zeilen op het IJsselmeer met boot Nieuwe Zorg (NL)
Troeven: zeilen op het IJsselmeer -  
waterpret in het zwembad - fijne haven-
stadjes verkennen - kook samen met je 
vrienden

Zin om de wereld te verkennen? Laat je 
tijdens deze zeilvakantie meevoeren naar 
het uitgestrekte IJsselmeer. Je vertoeft 
een week lang op een traditioneel houten 
zeilschip, je slaapt in een knusse kajuit en 
zeilt van haven naar haven. Kook samen 
met je maten je eigen potje op het zeil-
schip! Voel de wind door je haren blazen 
en geniet van een heerlijke duik in een 
zwembad. ‘s Avonds verken je onbekende 
havenplaatsjes. All aboard!

TP-info: Op deze vakantie ben je een deel 
van het monitorenteam. Je kookt alleen of 
samen met de deelnemers elke dag een 
feestmaaltijd. Extra troef: Hoe cool is het 
om te koken op een boot?! 

rMT: 30 juni – 9 juli 2020 
ANT: 14 – 23 juli 2020 
Centrum: Casa Can Bellvitge

TP-ploeg van 4 personen

Max. 55 personen  
(49 deelnemers – 6 monitoren)

Heen huurwagen  
(ophalen vanaf 29-06) – terug bus 

6 vergezellende  
familieleden mogelijk

rMT

ant

rMT

3-10 juli 2020 
Centrum: boot Nieuwe Zorg

TP-ploeg van 1 persoon

Max. 19 personen  
(17 deelnemers – 2 monitoren)

Heen bus – terug bus 

vergezellende familieleden  
niet mogelijk

Hot summer in Hoogeloon (NL)
Troeven: pretpark Efteling – lasergame & hoogteparcours – Eindhoven – giant swing 
& abseilen – E3-strand 

Zet je schrap voor vette actie en avontuur! 
In pretpark de Efteling duik je 37,5 meter 
omlaag in de Dive Coaster, overleef je de 
kronkelende bewegingen in de Python en 
alle andere attracties. Slinger daarna tien 
meter hoog van de ene naar de andere 
toren op de Giant Swing.  Durf jij het aan?! 
Trek het bos in voor een lasergame en een 
zalig hoogteparcours. Lekker chillen aan 
het E3-strand en een uitstap naar Eindho-
ven zorgen voor de finishing touch!

TP-info: De keuken van de Biestheuvel in 
Hoogeloon zal je verrassen. Een mooi uit-
geruste keuken met twee grote koelkas-
ten, een diepvriezer, een grote oven en vijf 
kookplaten. Er zijn verscheidene winkels 
in de buurt om je boodschappen te doen. 

Daarnaast kun je op het domein zelf brood 
bestellen, maar ook frietjes. Kijk jij er al 
naar uit om deze avontuurlijke jongeren te 
voorzien van lekkere gerechtjes?

La vita è bella in Toscane – Lunigiana (IT)
Troeven: canyoning - kanoën - nachtwandeling in natuurpark - 
bergtocht in Apuaanse Alpen - afkoelen in bronwater

Luieren in Lunigi-
ana? Nee, bedankt. 
Lunigiana is de 
toegangspoort 
tot het prachtige 
Toscane. Met z’n 
adembenemende 
natuur waar 
je van het ene 
avontuur in het 
andere rolt. Of 
beter gezegd, 

klimt of wandelt ... Een bergtocht in de 
Apuaanse Alpen of een nachtwandeling 
op zoek naar unieke diersoorten. Maar 
afkoeling is ook belangrijk: een spannende 
canyoning tussen de kleurrijke rotsen of 
kanolessen in de wondermooie baai van 
La Spezia. Totally Tuscany!

TP-info: De eetzaal van deze bestemming 
heeft een prachtig bosthema meege-
kregen. Binnen deze eetzaal is al een 
buffetvorm en uitschepruimte voorzien. 
Daarnaast beschik je over een mooi 

3 – 10 juli 2020 
Centrum: landgoed de Biestheuvel 

TP-ploeg van 5 personen

Max. 73 personen  
(65 deelnemers – 8 monitoren)

Eigen vervoer  
(onkostenvergoeding voor 2 wagens) 

3 vergezellende  
familieleden mogelijk rMT
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uitgeruste keuken. Ga jij mee om deze 
Toscaanse avonturiers van het lekkerste 
eten te voorzien?

L’été préferé in Mont-Saint-Michel – Pontorson (FR)
Troeven: te gek avonturenparcours - oversteek van de baai - stevig catamaranzeilen - 
outdoor karting & paintball - bezoek Alligator Bay 

Tijdens deze vakantie staat jou heel wat 
te wachten: je steekt de baai over bij laag 
water, je klautert op het avonturenpar-
cours en laat je meevoeren door de wind 
tijdens het catamaranzeilen op volle zee. 
Maar er is meer. Wat dacht je van wat rit-
jes op het outdoor kartcircuit, een bezoek 
aan Alligator Bay of verover je liever de 
vlag tijdens het paintballen? Ah, la douce 
France! Hou je van afwisseling tussen 
actie, plezier en kicks? Bien sûr!

TP-info: Je bevindt je in de dorpskern van 
Pontorson. In het centrum ligt de keu-
ken vlak naast de eetzaal. Ook kun je de 
keuken uit via een buitendeur. Hier staat 
een picknicktafel die je kunt gebruiken 
om in het zonnetje de aardappelen te 
schillen, een gezelschapsspel te spelen 
als tussendoortje etc. Jouw keuken bevat 

twee koelkasten, een diepvries, negen 
gasvuren, twee ovens, een microgolf en 
dergelijke. Bied jij deze avontuurlijke 13 - 
14-jarigen lekkere maaltijden aan tijdens 
hun actieve vakantie?

ANT: 8 – 17 juli 2020 
rMT: 15 - 24 juli 2020 
Centrum: Ostello la Stele

TP-ploeg van 4 personen

Max. 45 personen  
(40 deelnemers – 5 monitoren) 

ANT: heen bus – terug bus  
(huurwagen ter plaatse)  

rMT: heen bus – terug huurwagen 
(terugbrengen ten laatste 25-07)

1 vergezellend  
familielid mogelijk rMTant

20 – 27 juli 2020 
Centrum: Auberge de Jeunesse - 
Pontorson

TP-ploeg van 4 personen 

Max. 50 personen  
(44 deelnemers – 6 monitoren) 

Heen bus – terug huurwagen  
(terugbrengen ten laatste 28-07)

4 vergezellende  
familieleden mogelijk rMT

Aventura Italia in Gruberhof – Valle Aurina (IT) 
Troeven: zinderende rafting - crazy canyoning - feestje in Hexenkessel - mountainbike 
of hoogteparcours - relaxen in Cascade

Zin in spannende Italiaanse avonturen? In 
Valle Aurina liggen die voor het grijpen. 
Wat dacht je van een zinderende rafting 
of een portie crazy canyoning? Je zult bij 
het inschrijven ook een moeilijke knoop 
moeten doorhakken: een mountainbike-
tocht of een touwenparcours? Wat vind 
jij het leukst? Andere blikvangers zijn het 
zwemparadijs Cascade en het knetter-
gekke feestje in Hexenkessel. Mamma 
mia, magnifico! 

TP-info: Gruberhof in Valle Aurina bestaat 
uit een oud en een nieuw gebouw. De 
keuken (en eetzaal) situeren zich in het 
oude gedeelte en beschikken over een 
4-pits-gasfornuis, oven, friteuse, koelkast 
en diepvries, snijmachine en een vaatwas

machine. Het keukenmateriaal ter plaatse 
is eerder basic dus veeleisende koks 
brengen best nog wat eigen (verbonds-)
materiaal mee om te schitteren in hun 
keuken.

Zuiderse actie in Die-Romeyer (FR) 
Troeven: zalig zwemmen - coole canyoning - gezellig terrasje - touwenparcours en 
rotsklimmen - bezoek aan Die 

Zie je een vakantie vol ambiance en avon-
tuur wel zitten? Zet dan samen met je 
vrienden het Franse Die-Romeyer op je 
wishlist! Je verblijft in een prachtig middel-
eeuws gebouw met eigen zwembad. Een 
bangelijk touwenparcours, rotsklimmen en 
een verfrissende canyoning, afgewisseld 
met een zalig terrasje onder de zwoele 
zomerzon: je krijgt een avontuurlijke zui-
derse mix op je bord! Of je ook een snuifje 
cultuur krijgt? Ah oui, à Die! Allons-y!

ant

rMT

rMT: 24 juli – 2 augustus 2020 
ANT: 31 juli – 9 augustus 2020 
Centrum: Pension Gruberhof 

TP-ploeg van 4 personen

Max. 60 personen  
(53 deelnemers – 7 monitoren)

Heen huurwagen  
(ophalen vanaf 23-07) – terug bus 

2 vergezellende  
familieleden mogelijk
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TP-info: Jullie verblijven in een middel-
eeuws gebouw, maar de keuken in Die 
kan allerminst ‘middeleeuws’ genoemd 
worden. De ruime keuken en het materiaal 
zijn in perfecte staat, klaar om de deelne-
mers deze zomer wat ‘Zuiderse actie’ voor 
te schotelen. Met de grote kookplaten, 
koelkasten en diepvriezer wordt het een 
makkie om de deelnemers elke dag het 
beste van het beste te eten te geven. Be-
langrijk is dat elke groep het gebouw dient 
achter te laten in goede staat. De eind-
schoonmaak moet dus door elke groep 
zelf gebeuren, waarbij de TP-ploeg het 
heft in handen neemt. Tot slot is ook een 
goede verstandhouding met de eigenaars 
van groot belang.

Aquasplash in Esponella (ES)
Troeven: waterspringkasteel in zee - natural pools en Besalu - waterpretpark Aqua-
brava - beach- en watersportdag - caving 

Atención! Spanjelovers en waterfans: 
dit wordt je droomvakantie! Tijdens de 
beach- en watersportdag combineer je 
surfsporten met beach games. Je gaat 
caven en na een avontuurlijke wandeling 
zoek je verkoeling in de natural pools. 
In het gezellige Besalu kom je weer op 
adem met je nieuwe vrienden. Als kers 
op de taart spring je op een gigantisch 
waterspringkasteel in de zee én vlieg je 
over de glijbanen van het waterpretpark. 
Aquasplash!

TP-info: De ruime keuken in Esponellà is 
volledig uitgerust om te koken voor grote 
groepen met een 6-pits gasfornuis, een 
industriële oven, twee paellabranders met 
grote paellapannen, drie grote koelkas-
ten, een grote diepvriezer, een industriële 
vaatwasser en voldoende groot en klein 
keukenmateriaal om er een onvergetelijke 

12 – 21 augustus 2020 
Centrum: La Bastide des Hautes 
Roches

TP-ploeg van 4 personen

Max. 56 personen  
(50 deelnemers – 6 monitoren)

Heen bus – terug bus  
(huurwagen ter beschikking) 

7 vergezellende  
familieleden mogelijk

TP-vakantie van te maken. Verder is er 
ook mogelijkheid om te BBQ’en. Zoals alle 
andere TP-ploegen zorgen jullie voor de 
inkopen en de bereiding van de maaltijden, 
voor het onderhoud van het vakantiehuis 
én zorgen jullie er ook voor dat het huis  
na inspectie en inventarisatie, perfect 
wordt afgeleverd op het einde van jullie 
vakantie.

Fantasticable in Gérardmer – Tétras (FR) 
Troeven: fantastische fantasticable - dragon 
boat op het meer - propuls’air en hoogte-
parcours - Bol d’Air Line

Heb je al gehoord van de Fantasticable of 
de Bol d’Air Line? De Fantasticable is een 
razendsnelle vlucht van 1,5 km over de 
toppen van de bomen met je hoofd vooruit. 
De Bol d’Air Line is een heuse achtbaan 
door de bomen met bochten van 720°! 
Crazy! Of schiet je liever de lucht in tijdens 
de Propuls’air? Of ga je liever karten? Koel 
daarna af in een dragon boat of neem een 
duik in het meer. Gérardmer, bring it on!

TP-info: Het vakantiecentrum le Tétras 
bestaat uit twee gebouwen: de grote gîte 
waar de groep verblijft en een kleine gîte 
voor de TP-ploeg. De kleine keuken is 
voldoende uitgerust om te kunnen koken 
voor de groep met zes gasvuren, industriële 
vaatwasser en koelkasten, een grote diep-
vriezer, twee grote industriële ovens en een 
aparte afwasruimte. Alles is in zeer goede 
staat. Er is niet erg veel opbergruimte, 
maar dat kan voor creatieve TP’s met goede 
stapelskills geen probleem zijn.

ANT: 15 – 24 augustus 2020 
rMT: 22 – 31 augustus 2020 
Centrum: Casa de Colonies  
Can Qué

TP-ploeg van 5 personen

Max. 67 personen  
(60 deelnemers – 7 monitoren)

ANT: heen en terug bus –  
huurwagen ter plaatse 
rMT: heen bus – terug huurwagen 
(terugbrengen ten laatste 01-09)

7 vergezellende  
familieleden mogelijk

ant

rMT

24 – 31 augustus 2020 
Centrum: Gîte le Tétras

TP-ploeg van 4 personen

Max. 45 personen  
(40 deelnemers – 5 monitoren)

Eigen wagen  
(onkostenvergoeding voor 1 wagen)

3 vergezellende  
familieleden mogelijk rMT

rMT
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30 juni – 9 juli 2020 
Centra: Camping Bassegoda Park 
en Camping Castell Montgri

TP-ploeg van 4 personen

Max. 49 personen  
(45 deelnemers – 4 monitoren)

Heen huurwagen  
(ophalen in Gent op 29-06) – terug bus 

4 vergezellende  
familieleden mogelijk ant

Mountain beach experience in Abanya  
en Estartit (ES) 
Troeven: waanzinnige watertrekking - waterpretpark Aquadiver - banana boat - Laser 
Tag - bangelijke river crossing 

Estartit-Albanya? Dat is de perfecte vakan-
tiecombo van actie in de bergen én relaxen 
aan de Spaanse costa! Je portie waterfun 
start in Estartit waar de banana boat en het 
waterpretpark al op je liggen te wachten. 
Daarna zak je af naar het wondermooie 
bergdecor van Albanya. Hier laat je geen 
rots ongemoeid tijdens de waanzinnige 
watertrekking én het rotsklimmen. Of wat 
denk je van river crossing en een spelletje 
Laser Tag? Een niet te missen experience!

TP-info: Voor onze Kazou-groep voorziet 
Flowtrack op de beide campings (camping 
Bassegoda Park in Albanya en camping 
Castell Montgri in Estartit) een volledig 
uitgeruste kooktent; die exclusief te ge-
bruiken is door de TP-ploeg. Hierin staan 
o.a. twee frigo’s, een diepvriezer, twee 
industriebranders voor grote kookpotten 
en een komfoor 4-pits-gasstel, een bran-
der voor paëllapan + grote paëllapan (90 
cm doorsnede), vier braadsledes, grote en 
kleine kookpotten, groot en klein keuken-
materiaal. Naast het aankopen en berei-

den van de maaltijden, staan jullie ook in 
voor het schoonmaken en onderhouden 
van de kooktent en -materialen, gemeen-
schappelijke ruimtes, opslagruimtes …

Villa Fantástica in Viladasens (ES)
Troeven: te gekke summergames - open air disco mobile party - waterpretpark Illa 
Fantasia - spannende via ferrata - zalig snorkelen 

Zin om met je vrienden het zonovergoten 
Spanje onveilig te maken? Pak je koffer al 
maar want in Vilasasens gooi je alle rem-
men los! Zeker op de glijbanen van Aqua-

brava of tijdens de battles Archery Tag en 
poolkickbal. Je thrillt op de spannende via 
ferrata langs de smaragdgroene kustlijn. 
Daarna is het hoog tijd om te relaxen aan 

je privézwembad. En wat denk je van een 
vette party onder de blote sterrenhemel? 
Viladasens, dat is Villa Fantástica!

TP-info: Bij deze topbestemming krijg je 
het genoegen om te koken voor een leuke 
groep jongeren van 15 - 16 jaar. In dit 
centrum kun je het eten zowel binnen als 
buiten serveren. Je beschikt onder andere 
over een inloopfrigo, twee diepvriezers, 
vier gaspitten, een frietketel, een indus-
triële vaatwasmachine, een microgolf en 
oven. Maak jij deze zomer het eten voor 
deze grote gezellige bende?

Costa los gezelligitos in Empuriabrava (ES) 
Troeven: machtige watertrekking - magisch Barcelona - zalig waterpretpark - vettige 
watersportexperience - boottocht of floatables 

Empuriabrava, dat is vakantie vol costa-
plezier en los gezelligitos! Smeer je in 
want hier wacht je zalig sliden op de 
glijbanen van het waterpretpark en een 
vette watersportexperience. In Albanya 
doe je de machtige watertrekking en dan 
ga je door naar het magische Barcelona. 
Tot slot kies je voor een boottocht door de 
gezellige kanaaltjes van Empuriabrava of  
voor de infloatable waterspringkastelen 
in zee. O ja, en een fiësta, uiteraard. Get 
Spanish!

TP-info: Voor onze Kazou-groep voorziet 
Flowtrack op camping Castell Mar een 
volledig uitgeruste kooktent die exclusief 
te gebruiken is door de TP-ploeg. Hierin 
staan o.a. twee frigo’s, een diepvriezer, 
twee industriebranders voor grote kook-
potten en een komfoor 4-pits-gasstel, een 
brander voor paëllapan + grote paëllapan 
(90 cm doorsnede), vier braadsledes, 

grote en kleine kookpotten, groot en klein 
keukenmateriaal. Naast het aankopen en 
bereiden van de maaltijden, staan jullie ook 
in voor het schoonmaken en onderhouden 
van de kooktent en -materialen, gemeen-
schappelijke ruimtes, opslagruimtes ….

rMT

30 juni – 9 juli 2020 
Centrum: La Casa de Colonies

TP-ploeg van 6 personen

Max. 80 personen  
(73 deelnemers – 7 monitoren) 

Heen huurwagen  
(ophalen vanaf 29-06) – terug bus 

5 vergezellende  
familieleden mogelijk

7 - 16 juli 2020 
Centrum: Camping Castell del Mar

TP-ploeg van 4 personen

Max. 49 personen  
(45 deelnemers – 4 monitoren) 

Heen bus – terug huurwagen  
(terugbrengen ten laatste 17-07)

4 vergezellende  
familieleden mogelijk ant
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rMT: 15 – 24 juli 2020 
ANT: 19 – 28 augustus 2020 
Centrum: Camping Alcatraz

TP-ploeg van 4 personen

Max. 55 personen  
50 deelnemers – 5 monitoren)

rMT: heen en terug bus –  
huurwagen ter plaatse 
ANT: heen bus – terug huurwagen 
(terugbrengen ten laatste 29-08)

vergezellende familieleden  
niet mogelijk

Adembenemend Zweden in Gustavsfors (SWE)
Troeven: slapen onder de sterren - kanotweedaagse - BBQ op een onbewoond eiland - 
chillen aan eigen meer

Staat ‘slapen op een onbewoond eiland’ op 
jouw bucketlist? Na deze vakantie zul je 
dat kunnen afvinken. Het hoogtepunt van 
deze vakantie is een kanotweedaagse door 
de ongerepte natuur met overnachting op 
een onbewoond eiland. ’s Avonds geniet je 
van een barbecue bij het kampvuur. Een 
echte bushwalk, mountainbiken, boog-
schieten en muurklimmen staan ook op 
het programma. Kom mee genieten van 
het adembenemend mooie Zweden!

TP-info: Het Kazou-kamp staat opge-
steld op het avontureneiland Alcatraz bij 
Gustavsfors. Alcatraz is een oude fabriek, 
omgebouwd tot een outdoorcentrum 
met herberg, camping, kampvuurplaats, 
restaurant, kanoverhuur ... De eigenaars 
zijn Bert en Ciska, een hulpvaardig Neder-
lands koppel, die je indien nodig graag 
bijstaan.

Koken in Gustavsfors is back to basics: er 
is een refterhangaar met lange tafels en 
banken, die ook dienst doet als veldkeuken 

met twee koelkasten, een diepvriezer en 
kookapparatuur, zoals een groot 4-pits 
gasfornuis, enkele potten, een paellapan, 
borden, bekers en bestek voor iedereen. 
Je neemt best nog enkele grote potten 
en pannen mee vanuit Kazou. Er is een 
afsluitbare aanhangwagen voorzien waar 
jullie boodschappen in kunnen stockeren. 
Afwassen gebeurt in de daarvoor bestem-
de afwasplaats. Er is een klein (maar 
duur) campingwinkeltje voor de hoogst-
dringende zaken, maar voor de bood-
schappen kun je beter naar een stadje in 
de buurt, op ongeveer 30 minuten rijden.

Tijdens de tweedaagse wordt er samen 
met de deelnemers (in twee groepen) 
gekookt op twee onbewoonde eilanden. 
Bert en Ciska geven al het nodig materiaal 
mee. Op deze onbewoonde eilanden zijn er 
wel BBQ-plaatsen voorzien. Meer speci-
fieke TP-info mag je verwachten in de spe-
ciale VV-/TP-bundel voor deze vakantie én 
jullie zijn ook zeer welkom op de nationale 
VV-vergadering.

Breathtaking Bled (SL)
Troeven: toboganning - rafting - mountainbiketocht - relaxen aan het meer van Bohinj 
- castle beach club

Op zoek naar een adembenemend stukje 
Europa? Slovenië schittert door zijn moun-
tainbiketocht. Even uitblazen kan aan het 
wondermooie meer van Bohinj. Maar er is 
niet veel tijd te verliezen want er staat nog 
een uitdagende rafting op het programma. 
Voor de echte snelheidsduivels is er de  
tobogganing. Logeren doe je vlakbij het 
prachtige meer van Bled! You feel sLOVEnia? 

TP-info: Tijdens deze vakantie verblijf 
je als TP-ploeg in het fantastisch mooie 
Bled. Je beschikt over een mooi uitgeruste 
keuken, met een grote buitenbarbecue. 

Zijn jullie de ideale TP om deze sportieve 
snelheidsduivels van razendsnel eten te 
voorzien? Doen jullie een zo-snel-moge-
lijk-je-flannetje-opeten-wedstrijd?

Costa genietos in Calabuig (ES) 
Troeven: Barcelona by bike - zwemparadijs Aquabrava - zalige fiesta -  
Beach Challenge Day - stand up paddling

Los gezelligitos, ¿Dónde estás genietos? 
Uuh Calabuig! Want met zon, zee en palm-
bomen ben je hier aan het juiste adres. 
Je doorkruist Barcelona met de fiets en 
leert er de tofste plekjes kennen. Je laat je 
helemaal gaan in zwemparadijs Aqua-
brava, op je surfplank en tijdens de Beach 
Challenge Day. Chillen kun je aan het 
zwembad. Wedden dat de beats van onze 
zalige fiesta nog lang zullen nazinderen? 
Klinkt ‘muy bien’, niet? Costa genietos, 
here we come!

TP-info: De eetzaal van deze fantasti-
sche haciënda bevindt zich net naast de 

ant

23 juli – 1 augustus 2020 
Centrum: Vila Lipa

TP-ploeg van 4 personen

Max. 44 personen  
(40 deelnemers – 4 monitoren)

Heen bus – terug bus  
(huurwagen ter beschikking) 

vergezellende familieleden  
niet mogelijk

ant

rMT
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keuken. Deze ruimte biedt een mogelijk-
heid tot het opstellen van een buffetvorm. 
Op een halfuurtje rijden vind je een aantal 
grote supermarkten. De keuken van deze 
prachtige bestemming is uitgerust met 
een koelkast, een diepvries, drie grote 
en vier kleine gasvuren, een bakplaat en 
zowel een industriële oven als vaatwasser. 
Tijdens je vrije momentjes kun je genieten 
van een duik in het zwembad. 

Adrenalinekicks in Valclérieux (FR)
Troeven: canyoning in de Vercors - tactische paintball - escalade - initiatie knee- en 
wakeboard - touwenparcours Parc Oasis 

Wil je de adrenaline door je lijf voelen 
gieren onder de Franse zon? Dan moet 
je mee naar Valclérieux! Je verblijft er in 
een kasteel met een privézwembad. Je 
laat je meevoeren door het water tijdens 
de canyoning. Geen rots is je te steil om af 
te dalen tijdens de escalade, geen golf te 
hoog om te bedwingen tijdens de initiatie 
knee- en wakeboard. Ook een spelletje 
paintball en een waanzinnig hoogtepar-
cours staan op het programma. On y va! 

TP-info: Je verblijft in een kasteel waarbij 
de bakker ‘s morgens het brood komt le-
veren. Je bevindt je op 30 minuten van een 
grote supermarkt. Jouw keuken bevat een 
grote koelkast, een diepvries, vier gaspla-
ten, een industriële oven, een industriële 
vaatwasmachine en meer. Leg jij de ijsjes 
alvast klaar voor al deze waterratten? 

28 juli – 6 augustus 2020 
Centrum: Moli Nou de Calabuig 

TP-ploeg van 5 personen

Max. 63 personen  
(58 deelnemers – 5 monitoren) 

Heen bus – terug bus  
(huurwagen ter beschikking) 

3 vergezellende  
familieleden mogelijk rMT

5 – 14 augustus 2020 
Centrum: Le Château de Saint 
Bonnet de Valclérieux

TP-ploeg van 4 personen 

Max 60 personen  
(55 deelnemers – 5 monitoren)

Heen bus – terug bus  
(huurwagen ter beschikking)

5 vergezellende  
familieleden mogelijk rMT

West Highland Way in Drymen (SCO) 
Troeven: uitdagende trektocht - unieke Schotse ongereptheid - beklim Ben Nevis of 
Ben Lomond - relaxend plonzen 

Adventure seekers, stop met zoeken! De 
West Highland Way is een must-do op 
jouw bucketlist! Want wie zegt er nu nee 
tegen een stevige trektocht van 152 km 
door de prachtige Schotse Highlands? Jij 
niet, toch? Samen met je vrienden stap 
je van Drymen naar Fort William, waar 
het zwembad al op je wacht. Je slaapt 
in je tent onder de sterrenhemel of in de 
hostel. En onderweg beleef je de zaligste 
groepsmomenten! Adventure is calling 
and you must go!

TP-info: Op deze topbestemming in 
Schotland heb je elke avond een andere 
slaapplaats, dus ook een andere keuken. 
Dagelijks een uitje naar de winkel staat 
dan ook op je planning. In de jeugdher-
bergen kun je aan de slag in de voorziene 
keukenruimte, te delen met anderen. 

Wanneer je overnacht op een camping 
kun je je beste kookskills bovenhalen 
op een campingvuurtje. Ben jij klaar om 
deze avonturiers van het lekkerste eten te 
voorzien? 

11 – 20 augustus 2020 
Centrum: verschillende verblijf-
plaatsen

TP-ploeg van 2 personen 

Max. 22 personen  
(20 deelnemers – 2 monitoren)

Heen bus – terug bus  
(huurwagen ter beschikking)

vergezellende familieleden  
niet mogelijk rMT

15-16 JARIGEN
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Sunsetsurfen in San Vicente (ES)
Troeven: zalige surfparty – cool golfsurfen – canyoning in Picos de Europa – sunset-
surfen – longboard of extra surf 

Aloha! Voor een vakantie vol surfplezier 
en heerlijk chillen onder de Spaanse zon 
moet je in San Vicente zijn! Na enkele golf-
surflessen duik je zelfstandig het water in, 
op zoek naar de perfecte golf. Ter plaatse 
heb je de keuze tussen een longboard-
initiatie of extra surfles. Zo ben je zeker 
klaar voor het hoogtepunt van de week: 
het sunsetsurfen. Canyoning en een zalige 
surfparty maken deze vakantie compleet! 
Hang loose!

TP-info: Voor deze zomerse vakantie 
verblijf je als TP-ploeg in tenten. Koken 
voor deze échte surfers doe je in een 
uitgeruste kooktent. Er zijn zeven gasbek-
kens aanwezig, twee koelkasten en twee 
diepvriezers. Een oven en microgolf zijn 

hier niet aanwezig. Via Flowtrack is het 
mogelijk brood en grote bidons water te 
bestellen. Daarnaast zijn er verscheidene 
winkels bereikbaar.

15 – 24 augustus 2020 
Centrum: Camping El Rodero

TP-ploeg van 4 personen

Max. 49 personen  
(45 deelnemers – 4 monitoren)

Heen bus – terug bus  
(huurwagen ter beschikking)

4 vergezellende  
familieleden mogelijk ant Crazy Bovec (SL) 

Troeven: zipline - raften en kayakken - canyoning - speleologie -  
zwemmen en barbecueën

Zin in een stevige portie actie? Dan zit je in 
Bovec aan het juiste adres! Bovec ligt op 
8 km van Italië en is gekend voor outdoor-
sport. En je bepaalt er zelf wat je graag 
wilt doen. Drie dagen kun je kiezen uit 
zipline, rafting, kajak, canyoning of spe-
leologie. Elke dag iets anders of drie keer 
hetzelfde: aan jou de keuze! Een tripje 

naar een zwemvijver 
vlakbij, inclusief een 
lekkere barbecue, mag 
uiteraard niet ont-
breken. Crazy Bovec 
indeed!

TP-info: Je zit op een 
15 minuten van het 
centrum van Bovec. 
Op vier gasvuren 
maken jullie voor 
deze sportieve bende 
heerlijke maaltijden. 

Daarnaast beschik je ook over een kleine 
frigo, een middelgrote diepvries, een oven 
en voldoende potten en pannen om aan de 
slag te gaan. Rijden naar de winkels doe 
je via kronkelige wegen. Op die manier 
verken je tijdens je winkeluitje ook even 
het gezellige Slovenië. Wist je dat je hier 
zelfs frietjes kunt laten leveren? 

rMT

20 – 29 augustus 2020 
Centrum: House Log Pod  
Mangartom

TP-ploeg van 4 personen

Max. 48 personen  
(44 deelnemers – 4 monitoren) 

Heen bus – terug  huurwagen  
(terugbrengen ten laatste 30-08)

vergezellende familieleden  
niet mogelijk

Musical Fever in Antwerpen (BE)
Troeven: musicalworkshops – verrassingsuitstap – musicalopvoering

Warm je stem op, stretch je benen en 
tover jezelf helemaal om naar je favoriete 
personage: helemaal klaar voor jouw 
eigen musical! In Antwerpen leren twee 
professionele musicalsterren jou in één 
week de kneepjes van het musicalvak 
en ze maken samen met jou een echte 
musical. Laat je dansbenen een dagje 
rusten tijdens de verrassende daguitstap 
en schitter aan het einde van de week op 
het podium. Toi toi toi!

TP-info:  TP’en op de Musicalvakantie 
klinkt vast als muziek in de oren. In het 

internaat ‘de Spits’ op Linkeroever staat 
een erg grote keuken tot je beschik-
king. Deze keuken is modern, erg ruim 
en voorzien van al het materiaal dat je 
nodig hebt om een week te kokkerellen. 
Eigen TP-materiaal meezeulen is dus 
niet nodig. De keuken is voorzien van een 
groot fornuis, een industriële vaatwas-
ser, potten, pannen, mesjes én een grote 
inloopkoeling. Achteraan in deze koeling 
is ook een ruime vriezer voorzien. Als TP 
voorzie je elke dag ontbijt en een avond-
maal en zorg je ervoor dat de deelnemers 

een lunchpakket hebben voor ’s middags. 
Het engelengezang van de kinderen krijg 
je er gratis en voor niets bij!

8 - 14 augustus 2020 
Centrum: De Spits 

TP-ploeg van 4 personen

Max. 45 personen  
(40 deelnemers – 5 monitoren)

Eigen wagen   
(onkostenvergoeding voor 1 wagen) 

6 vergezellende familieleden 
mogelijk ant
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Combi Piran-Bled (SL)
Troeven: tubing - canyoning - wandeling tot de Vintgar-kloof - zwemmen in het meer 
van Bled - partyboot 

Het beste van twee werelden? Bled en 
Piran! In Bled moet je zijn voor de mag-
nifieke natuur met de Vintgar-kloof als 
absolute topper. Ook het meer van Bled 
is zeker een vermelding waard, ideaal om 
een frisse duik te nemen. Gooi daar nog 
een spannende canyoning bovenop en 
het kan niet meer stuk! En dan is er nog 
Piran met z’n prachtige stranden waar je 
kunt gaan tuben. Afsluiten doe je met een 
feestje op een boot. Onvergetelijk!

TP-info: Tijdens deze vakantie verblijf 
je als TP-ploeg in het fantastisch mooie 
Bled. Je krijgt het genoegen je week door 
te brengen met twee vakantieploegen. 
De ene helft van deze week kook je voor 
verbond Antwerpen, de tweede helft voor 
verbond Waas en Dender. Je beschikt 
over een mooi uitgeruste keuken, met 

een grote buitenbarbecue. Maak jij deze 
vakantie voor beide vakantieploegen, een 
vakantie met eten om nooit te vergeten? 

15 – 24 juli 2020 
Centrum: Vila Lipa

TP-ploeg van 4 personen

Max. 44 personen  
(40 personen – 4 monitoren)

Heen bus – terug bus  
(huurwagen ter beschikking)

vergezellende familieleden  
niet mogelijk ant

Intenst vakantieplezier in Maldegem (BE)
Doelgroep: licht tot matig verstandelijke beperking, waaronder enkele rolstoelgebruikers.

Troeven: ravotten en spelen – in het zwembad plonzen – superleuke daguitstap –  
dansen, zingen en lachen

Acht dagen lang laat je je meeslepen 
in een magisch verhaal vol spannende 
avonturen. Je speelt en je ravot in de 
speeltuin en op het voetbalveld. Je neemt 
een verfrissende duik in het zwembad. 
Samen met je knotsgekke monitoren ga 
je dansen, zingen en swingen. Je geniet 
van een toffe daguitstap helemaal op jouw 
maat. In Maldegem verblijf je in een gezel-
lige jeugdherberg, waar je na een dag vol 
plezier zalig kunt rusten.

TP-info: In Maldegem staat de TP-ploeg 
niet in voor het koken. Het eten wordt er 
namelijk bereid in de grootkeuken van 
het centrum. Je kunt wel helpen bij het 
opdienen van de maaltijden. Je houdt een 
extra oogje in het zeil bij de dieetmaaltij-
den en zorgt er voor dat die bij de juiste 
deelnemer terecht komen. Verder sta je 
in voor het klaarzetten van de refter en 
het vieruurtje, het in elkaar steken van de 
vijfde maaltijd, het afruimen en de afwas 
tussendoor (niet de afwas van het ontbijt, 
middag- en avondmaal).

Ook zorg je voor technische ondersteu-
ning op vakantie en ben je een flexibele 
allround medewerker. Dit wil zeggen: naar 
de winkel gaan, opruimen en opkuisen, je 
zorgt voor het vervoer van/naar de dokter 
en/of het ziekenhuis indien nodig …

Zalig ontspannen in Maasmechelen (BE)
Doelgroep: matig tot ernstig verstandelijke beperking, waaronder enkele rolstoel-
gebruikers.

Troeven: sport- en spelpark – supersnoezelruimte – subtropisch zwemparadijs – 
heerlijk luchtkussen

Belangrijke mededeling! Voor ontspan-
ning en plezier moet je in Maasmechelen 

zijn. Je maakt een verrassende daguitstap 
en je amuseert je rot op het luchtkussen. 

4 – 11 juli 2020 
Centrum: Die Loyale

TP-ploeg van 1 persoon  
(= logistiek medewerker)

Max. 53 personen  
(35 deelnemers – 18 monitoren)

Eigen wagen  
(onkostenvergoeding voor 1 wagen) 

vergezellende familieleden  
aan te vragen rMT
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Je maakt toffe wandelingen waarbij een 
terrasje niet mag ontbreken. Verder staan 
ook een superleuke fietstocht, snoezelen 
en heerlijk relaxen in het subtropisch 
zwemparadijs op het programma. Je hoort 
het al, dit wordt een zalige relaxvakantie 
op jouw maat! 

TP-info: In Maasmechelen staat de TP-
ploeg niet in voor het koken. Het eten 
wordt er namelijk bereid in de groot-
keuken van het centrum. De maaltijden 
worden door jou afgehaald aan de keuken 
in bain-marie wagens. In de keuken van 
je eigen gebouw verdeel je het eten in 
potten voor op de verschillende tafels. Je 
houdt ook een extra oogje in het zeil bij de 
dieetmaaltijden en zorgt ervoor dat die bij 
de juiste deelnemer terechtkomen. Verder 
staan jullie in voor het klaarzetten van de 
refter en het vieruurtje, het afruimen en 
de afwas. Hiervoor kun je gebruik maken 
van een industriële vaatwasmachine.

Ook zorg je voor technische ondersteuning 
op vakantie en ben je een flexibele all-
round medewerker. Dat wil zeggen: naar 
de winkel gaan, opruimen en opkuisen, je 
zorgt voor het vervoer van/naar de dokter 
en/of het ziekenhuis indien nodig …

Prikkelparadijs in Brasschaat (BE)
Doelgroep: matig tot ernstig verstandelijke beperking, waaronder enkele rolstoel-
gebruikers.

Troeven: Spetteren in het zwembad – genieten en snoezelen – op stap naar de speel-
tuin – ontspanning van de bovenste plank – te gekke spelletjes

Nood aan een vakantie met dat ietsje 
meer? In Maasmechelen geniet je van 
knotsgekke activiteiten, chillen op een 
zalig luchtkussen en een wonderlijke 
daguitstap naar Toverland. Is dat nog niet 
genoeg voor jou? Je gaat ook cruisen met 
de gocarts, snoezelen in een hemelse 
snoezelruimte en heerlijk relaxen in het 
zwembad. Conclusie: dit wordt een topper 
van een vakantie!

TP-info: Kamphuis Sterren op domein de 
Bielebale in Brasschaat is een gloednieuw 
gebouw. Dat wil ook zeggen dat er een 
nieuwe en moderne keuken aanwezig is 
waar de TP-ploeg zich kan laten gaan. 
De keuken bestaat uit een gasvuur met 
zes gasbekkens, een elektrische oven, 
een grote koelkast, diepvriezer en een 
industriële vaatwasser. Zowel klein als 
groot keukenmateriaal is er voldoende 

12 – 19 juli 2020 
Centrum: Vakantiehuis Fabiola

TP-ploeg van 1 persoon  
(= logistiek medewerker)

Max. 28 personen  
(15 deelnemers – 13 monitoren)

Eigen wagen  
(onkostenvergoeding voor 1 wagen)

vergezellende familieleden  
aan te vragen rMT

aanwezig en in goede staat. Verder zijn 
er voldoende winkels in de omgeving om 
inkopen te doen … Wat heb je als TP-ploeg 
meer nodig om er een onvergetelijk lekker 
prikkelende vakantie van te maken?

Royaal genieten in Oostende – Oesterput (BE) 
Doelgroep: fysieke beperking 

Troeven: Oostende ontdekken – In Flanders Fields Museum – aangepaste water- 
sporten – culinaire workshop – daguitstap naar Brugge

Klaar om culinaire verwennerij te com-
bineren met waterpret en culturele 
uitstapjes? Dan moet je in Oostende zijn! 
We ontdekken Brugge en Ieper, waar we 
de Menenpoort en het In Flanders Fields 
Museum bezoeken. We volgen een kook-
workshop en in Oostende zoeken we de 
leukste terrasjes en zomerevenementen 
uit!  Je gaat ook het water op tijdens een 
watersportactiviteit, aangepast aan jouw 
mogelijkheden. Kom jij mee royaal genie-
ten in Oostende?

TP-info: Het jeugdverblijf De Oesterput 
heeft een volledig ingerichte keuken met 
onder andere twee vuren, industriële 
oven, vaatwasser, koelkasten, koffiezet ...      

Tussen het koken door kun je zeker en 
vast even genieten van het zeebriesje.

19 - 24 juli 2020 
Centrum: Bielebale 

TP-ploeg van 3 personen

Max. 27 personen  
(15 personen – 12 monitoren) 

Eigen wagen  
(onkostenvergoeding voor 1 wagen) 

vergezellende familieleden  
niet mogelijk ant

19 – 26 juli 2020

TP-ploeg van 3 personen 

Max. 34 personen  
(18 personen – 16 monitoren) 

Eigen wagen  
(onkostenvergoeding voor 1 wagen)

4 vergezellende  
familieleden mogelijk ant



JOMBA JOMBA

go with the flow in Ter Aar (NL)
Doelgroep: mentale beperking 

Troeven: pretpark Duinrell – bodyboarden & tuben – poldersport – stadsbezoek Ter Aar

Ben jij klaar om de golven te trotseren? 
Dat kan in Ter Aar! Tijdens het bodyboar-
den probeer je al liggend op een board 
een kunstmatige golf te temmen! Wil je 
nog meer dolle waterpret? Dan is het 
tuben zeker iets voor jou! Minstens even 
spannend wordt het bezoek aan pretpark 
Duinrell en het beoefenen van de polder-
sport. Als laatste ga je ook nog de sfeer 
opsnuiven in het stadje Ter Aar! Instappen 
maar!

TP-info: De keuken in de Boerenzwaluw in 
Ter Aar is groot, netjes en goed uitgerust. 
De keuken is opgedeeld in een kook-
gedeelte en een spoel(afwas-)gedeelte 
met vaatwasser. Verder is er een aparte 
bergruimte naast de keuken. Er zijn drie 
grote koelkasten, een liggende diepvries, 
zes goede gasvuren, een grote elektrische 
bakplaat, een elektrische oven, een grote 

BBQ en zelfs BBQ-materiaal. Al het grote 
en kleine materiaal om te koken is aan-
wezig. Je hebt dus hooguit nog wat extra 
snijmesjes en plankjes nodig. Je hebt de 
mogelijkheid om een bestelling te plaat-
sen die je ter plaatse kunt laten leveren, 
of je kunt natuurlijk zelf naar de winkel 
om je boodschappen te doen. De meeste 
winkels liggen op een kwartiertje rijden 
van het centrum. Kortom je hebt alles ter 
beschikking om te koken voor deze bende 
waterratten! 

20 – 27 juli 2020

TP-ploeg van 5 personen 

Max. 61 personen  
(35 deelnemers – 26 monitoren) 

Eigen wagen  
(onkostenvergoeding voor 2 wagens)

7 familieleden mogelijk ant

Super-de-luxe-vakantie in Maasmechelen (BE)
Doelgroep: Licht tot matig verstandelijke beperking, hoog zelfredzaamheidsniveau.

Troeven: racen met gocarts – marktbezoek – jumpen op een springkasteel – subtro-
pisch zwembad – geheime daguitstap … ssst! 

Zin in elke dag iets anders? Kom dan racen 
met de gocarts, fietsen door de bossen, 
jumpen op een springkasteel en breng een 
bezoekje aan de markt. Je kiest zelf wat je 
wilt doen! Je duikt ook in het subtropisch 
zwembad. En nog veel meer, maar da’s 
nog geheim! Naast al dat leuks zijn we ook 
verantwoordelijk voor het bereiden van 
onze maaltijden, de afwas, het invullen van 
onze vrije tijd … De monitoren maken er 
alvast een spetterende topweek van!

TP-info: In Maasmechelen staat de 
TP-ploeg in voor het bereiden van het 
ontbijt en de vijfde maaltijd. Je beheert 
het TP-budget voor het ontbijt en de 
vijfde maaltijd en zorgt ervoor dat dit niet 
overschreden wordt. De overige maaltijden 
(lunch en avondmaal) worden bereid in de 
grootkeuken door het centrum zelf. Deze 
maaltijden worden door jullie afgehaald 
aan de keuken in bain-marie wagens. In 
de keuken van je eigen gebouw verdeel je 
het eten in potten voor op de verschillende 
tafels. Je houdt ook een extra oogje in het 
zeil bij de dieetmaaltijden en zorgt ervoor 
dat die bij de juiste deelnemer terecht-

komen. Verder staan jullie in voor het 
klaarzetten van de refter en het vieruurtje, 
het afruimen en de afwas. Hiervoor kun je 
gebruik maken van een industriële vaat-
wasmachine.

Ook zorg je voor technische ondersteuning 
op vakantie en ben je een flexibele all-
round medewerker. Dat wil zeggen: naar 
de winkel gaan, opruimen en opkuisen, je 
zorgt voor het vervoer van/naar de dokter 
en/of het ziekenhuis indien nodig …

26 juli – 2 augustus 2020 
Centrum: Vakantiehuis Fabiola

TP-ploeg van 1 persoon  
(= logistiek medewerker)

Max. 37 personen  
(26 deelnemers – 11 monitoren)

Eigen wagen  
(onkostenvergoeding voor 1 wagen)

vergezellende  
familieleden niet mogelijk rMT



JOMBA JOMBA

1 – 8 augustus 2020

TP-ploeg van 4 personen 

Max. 41 personen  
(26 deelnemers – 15 monitoren) 

Eigen wagen  
(onkostenvergoeding voor 1 wagen) 

2 vergezellende  
familieleden mogelijk ant

Ravotten aan zee in De Haan (BE)
Doelgroep: autisme

Troeven: Bellewaerde - Minigolf - Subtropisch zwembad - Spelen op het strand -  
Gocarting op de zeedijk

Ga je mee van de wildwaterbaan of sla je 
mee een balletje op de golfbaan? Ga dan 
zeker mee naar De Haan! Op het strand 
waag je je aan te gekke strand- en duin-
spelen en vind je misschien wel een echte 
piratenschat. Leef je uit in het subtro-
pisch zwembad en laat je van je stoerste 
piratenkant zien op de daguitstap naar 
Bellewaerde. Schip ahoi, zeekameraden!

TP-info: In centrum Het Galjoen kun je 
de frisse zeelucht opsnuiven en koken in 
een volledig uitgeruste keuken, de ideale 
combinatie. Het centrum beschikt over al 
het benodigde keukenmateriaal en super-
markten vind je vlakbij.

Maasmechelen mix in Maasmechelen (BE)
Doelgroep: Licht, matig tot ernstig verstandelijke beperking, waaronder enkele rol-
stoelgebruikers. Ook reguliere deelnemers zijn welkom op deze vakantie (denk aan 
broers, zussen, vrienden …).

Troeven: sport- en spelpark – supersnoezelruimte – subtropisch zwemparadijs – 
knotsgek springkasteel

Wil je er een keertje tussenuit? Vraag je 
vriendjes, broers en zussen dan snel mee 
naar Maasmechelen! Te gekke bosspelen, 
een fantastische quiz en een leuke daguit-
stap staan al zeker op het programma. De 
knotsgekke monitoren maken er voor jou 
alvast een topweek van! Oh ja, we heb-
ben ook ons eigen subtropisch zwembad 
en een springkasteel. Springen maar! 
Het wordt een vakantie die je niet snel zal 
vergeten.

TP-info: In Maasmechelen staat de TP-
ploeg niet in voor het koken. Het eten 
wordt er namelijk bereid in de grootkeu-
ken van het centrum. De maaltijden wor-
den door jullie afgehaald aan de keuken 
in bain-marie wagens. In de keuken van 
je eigen gebouw verdeel je het eten in 
potten voor op de verschillende tafels. Je 
houdt ook een extra oogje in het zeil bij de 
dieetmaaltijden en zorgt ervoor dat die bij 
de juiste deelnemer terechtkomen. Verder 

staan jullie in voor het klaarzetten van de 
refter en het vieruurtje, het afruimen en 
de afwas. Hiervoor kun je gebruikmaken 
van een industriële vaatwasmachine.

Ook zorg je voor technische ondersteu-
ning op vakantie en ben je een flexibele 
allround medewerker. Dit wil zeggen: naar 
de winkel gaan, opruimen en opkuisen, je 
zorgt voor het vervoer van/naar de dokter 
en/of het ziekenhuis indien nodig …

Ravotten in het groen in Brasschaat (BE) 
Doelgroep: licht tot matige mentale beperking 

Troeven: plonzen in het zwembad – ravotten op en top – bezoek aan de dierentuin

Zin in vijf dagen op en top Kazou-plezier 
in de herfstvakantie? Daar wordt voor 
gezorgd in Brasschaat! Je gaat naar 
het zwembad Sportoase waar heel veel 
geplons en gespetter op jou wacht. In een 
groene omgeving ravot je erop los. Samen 
met je vrienden ga je ook nog op uitstap 
naar de dierentuin. En natuurlijk zal er 
ook genoeg tijd zijn om te relaxen. Joepie-
jee, ga jij met ons mee?

TP-info: Het kamphuis op domein de 
Bielebale in Brasschaat is een gloednieuw 
gebouw. Dat wil ook zeggen dat er een 
nieuwe en moderne keuken aanwezig is 
waar de TP-ploeg zich kan laten gaan. De 
keuken bestaat uit een gasvuur met zes 
gasbekkens, een elektrische oven, een 
grote koelkast, diepvriezer en een indus-
triële vaatwasser. Zowel klein als groot 
keukenmateriaal is er voldoende aanwezig 

en in goede staat. Verder zijn er voldoende 
winkels in de omgeving om inkopen te 
doen … Wat heb je als TP-ploeg meer 
nodig om er een onvergetelijk lekkere 
vakantie van te maken?

rMT

9 – 16 augustus 2020 
Centrum: Vakantiehuis Fabiola

TP-ploeg van 2 personen

Max. 70 personen  
(45 deelnemers – 25 monitoren)

Eigen wagen  
(onkostenvergoeding voor 1 wagen) 

Vergezellende familieleden  
aan te vragen

2 – 6 november 2020  
Centrum: Bielebale

TP-ploeg van 3 personen 

Max. 29 personen  
(20 deelnemers – 9 monitoren)

Eigen wagen  
(onkostenvergoeding voor 1 wagen) 

3 vergezellende  
familieleden mogelijk ant



KAZOU LOKAL KAZOU LOKAL

On y va in Antwerpen (BE)
Troeven: op ontdekking in eigen stad - spelen op de gekste plekken - eigen bed, beste bed

Kazou goes Noord, de wijk ontspoort! 
Met deze titel willen we de kinderen en 
jongeren van Antwerpen Noord een weekje 
amusement aanbieden. Naast leuke 
spelen in de wijk zelf, is het ook de bedoe-
ling om hen mee te nemen naar andere 
locaties in de stad om daar activiteiten te 
doen.

TP-info: De gasten komen ’s morgens toe 
op een afgesproken plek en vertrekken 
terug naar huis in de late namiddag. Voor 
’s middags nemen ze zelf een lunchpakket 
mee, maar je kunt best een beetje ‘extra’ 
voorzien voor jongeren die dit niet bij heb-
ben. Verder dien je dus enkel in te staan 
voor de maaltijden van de moniploeg. 
Hun middageten bestaat meestal uit een 
lunchpakket; ’s avonds bereid je dan een 
warme maaltijd. Verder sta je als TP-ploeg 
in voor de ‘standaard’ TP-taken. Ook logis-
tieke ondersteuning van de activiteiten, het 

klaarzetten van materiaal en inspringen 
bij eventuele uitstappen behoren tot de 
mogelijkheden.

Je verblijft samen met de moniploeg op 
een locatie in de buurt van de wijk.

Begin juli (exacte datum nog niet gekend)  
Centrum: De Elegast 

TP-ploeg van 2 personen

Ongeveer 10 monitoren

Eigen wagen  
(of bakfiets, openbaar vervoer, alternatieve 
vervoersmiddelen,…) (onkostenvergoeding voor 

1 wagen) 

Vergezellende familieleden  
niet mogelijk ant

Zomerklap in Antwerpen (BE) 
De deelnemers van Zomerklap zijn nog 
maar sinds korte tijd in België. Tijdens de 
grote vakantie volgen ze allemaal Neder-
landse les via het Zomerklap-project van 
vzw Zomerklap. Hun zesde lesweek wordt 
ingeruild voor een weekje amusement 
met Kazou. Het doel is om anderstalige 
nieuwkomers een week vol sport, spel en 
activiteiten aan te bieden.

TP-info: De gasten komen ‘s morgens toe 
en vertrekken terug naar huis in de late 
namiddag. Voor ’s middags nemen ze zelf 
een lunchpakket mee, maar je kunt best 
een beetje ‘extra’ voorzien voor jongeren 
die dit niet bij hebben. Verder dien je dus 
enkel in te staan voor de maaltijden van 
de moniploeg. Hun middageten bestaat 
meestal uit een lunchpakket; ’s avonds be-
reid je dan een warme maaltijd. Verder sta 
je als TP-ploeg in voor de ‘standaard’ TP-
taken. Ook logistieke ondersteuning van de 
activiteiten, het klaarzetten van materiaal 
en inspringen bij de uitstap behoren tot de 
mogelijkheden.

Je verblijft samen met de moniploeg 
een hele week in een locatie vlak bij de 
zomerschool en werkt nauw samen met 
hen om alle TP-taken tot een goed einde 
te brengen.

Begin augustus  

(exacte datum nog niet gekend) 
Centrum: De Spits

TP-ploeg van 2 personen

Ongeveer 21 monitoren

Eigen wagen  
(of bakfiets, openbaar vervoer, alternatieve 
vervoersmiddelen …) (onkostenvergoeding voor 

1 wagen) 

Vergezellende familieleden  
niet mogelijk ant
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FAQ Voor technische ploegen
Kan ik familieleden meenemen?

Ja, dat kan onder volgende voorwaarden: 

• Je bent gedomicilieerd op hetzelfde adres 
als je partner / je kinderen.

• Indien je jouw kinderen wilt meenemen, 
moet één van beide partners mee als 
vergezellend familielid. Slechts één van 
jullie beiden zal dan een vakantiefunctie 
mogen uitoefenen. Ofwel oefen je allebei 
een vakantiefunctie uit, maar neem je 
een extra persoon mee die ouder is dan 
18 jaar én voor je kinderen zorgt. Deze 
extra persoon gaat mee als vergezellend 
familielid én is ten laste van jou.

• Er is plaats in het centrum om vergezel-
lende familieleden mee te nemen én er is 
een akkoord met Kazou nationaal.

• Vergezellende kinderen nemen niet deel 
aan de activiteiten georganiseerd door 
Kazou. Je bent zelf verantwoordelijk voor 
je eigen kinderen. Met andere woorden 
de moniploeg en deelnemers zijn niet 
verantwoordelijk voor de opvang van jouw 
kinderen.

• Er dient een vergoeding per familielid 
betaald te worden voor de vakantie. Op 
vraag maken wij met het Kazou-team een 
berekening aangepast aan jouw familie. 
Voor personen ouder dan zes jaar: negen 
euro per ingegane nacht. De vergoeding 
omvat: verblijf en maaltijden. Voor beta-
lende activiteiten dienen de vergezellende 
familieleden de werkelijke kost (liefst ter 
plaatse) zelf te betalen.

• Je zorgt zelf voor het transport voor de 
vergezellende familieleden en eventuele 
begeleider, voor hen worden geen bus-
plaatsen voorzien.

Een aanvraag om een familielid mee te 
nemen moet voor 15 april 2019 ten laatste 
binnen zijn.  
Voor sommige bestemmingen zijn vergezel-
lende familieleden mogelijk, maar altijd op 
aanvraag. We moeten navragen bij ons na-
tionaal secretariaat of er plaats is, afhanke-
lijk van de capaciteit én de kamerverdeling 
in het centrum. Je vindt deze info terug op 
elke centrumfiche. 

Wie is de TP-verantwoordelijke? De TP-
verantwoordelijke is iemand van je ploeg 
die jullie aanduiden om de contacten te 
onderhouden met het Kazou-team en het 
centrum. Hij/zij staat in voor de goede gang 
van zaken binnen het TP-gebeuren. Dit 
vraagt natuurlijk enige verantwoordelijk-
heidszin. Deze persoon maakt een afspraak 
met het Kazou-team om de TP-map te 
komen afhalen/binnenbrengen. 

Mag ik deelnemen aan activiteiten op 
vakantie? Voor TP-ploegen wordt er door 
Kazou geen standaard profileringsactivitei-
ten of activiteitenbudget voorzien. Indien je 
tijd over hebt als TP-ploeg kun je op eigen 
kosten deelnemen aan activiteiten. Dit altijd 
in overleg met de VV, centrum en/of activi-
teitenpartner ter plaatse. 

Moet ik als TP ploeg deelnemen aan de 
voorbereidingsvergaderingen?  We raden 
vanuit het Kazou-team aan om toch min-
stens één keertje voor de vakantie samen 
te zitten met de vakantieverantwoordelijke 

en eventueel de moniploeg. Op die manier 
kennen jullie elkaar al een beetje en is het 
makkelijk om afspraken te maken voor de 
vakantie.

Heb ik op een vakantie vrije tijd?  We 
willen zeker dat er ook ruimte is voor vrije 
tijd naast je TP-taken op Kazou-vakantie. 
Overleg wel altijd met je vakantieverant-
woordelijke wanneer het past om vrije tijd te 
plannen. 

Hoeveel budget heb ik als TP? Je TP-bud-
get wordt berekend op basis van het aantal 
deelnemers en de moniploeg, maar ook op 
basis van het land waarin je verblijft. Voor 
je vakantie ontvang je een kasstaat met 
meer informatie over het budget dat je ter 
beschikking hebt.
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