INFOBROCHURE
TECHNISCHE
PLOEGEN 2021
PROVINCIE ANTWERPEN

Koken bij Kazou?
Dat is een kokendhete vakantie!
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Elke zomer opnieuw maakt Kazou zich op voor een culinaire trektocht door Europa.
Daarvoor gaan we op zoek naar keukenchefs die ons onvergetelijke driegangenmenu’s
kunnen voorschotelen.
Of je nu een doorwinterde pureestamper bent of juist een nieuwbakken quinoakok, 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 inschrijvingsproces en reikt ze
allerhande praktische tips en informatie aan wat betreft huurwagens, verzekeringen, materiaal ...
De kookploeg (ook wel gekend als de technische ploeg, TP) zorgt voor de perfecte afkruiding
van een Kazou-vakantie. In deze brochure nemen we je graag mee op de reis van een technische
ploeg, te beginnen bij:

HET RECEPT VOOR EEN TIP TOP TP
Dit recept is een smaakbommetje voor in elk land! Of je nu afreist naar Zweden, Spanje of je blijft
in het prachtige België: dit gerecht smaakt in elk land fantastisch!
We beginnen met een bundeltje aan toppers van kwaliteit. Versnipperen hoeft niet, we houden
ze graag samen in groep. Hieraan voegen we het belangrijkste ingrediënt toe: gezelligheid. We
raden een flinke dosis aan!
Meng dit alles samen met een portie enthousiasme en maak er een liefdevolle massa van. Snijd de
creativiteit in kwartjes en voeg toe. Besprenkel het geheel met liefde en laat even rusten. Zo komt
de liefde goed tot zijn recht.
Mix alles goed door elkaar met een scheut ervaring en een hoeveelheid humor. Hierna verwarmen
we alles een tijdje in onze TP-oven. Werk af met een flinke dosis Kazou-sfeer!
Voilà, we serveren u een TIP TOP TP!
Kazou Provincie Antwerpen
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Wij zijn op zoek naar ...

TP-ploegen
•

van twee tot zes personen (afhankelijk van de vakantie);

•

die over een basis kookvaardigheden beschikken;

•

die goesting hebben om te koken;

•

die zin hebben om op hun eigen manier bij te dragen aan de Kazou-sfeer op vakantie;

•

die enthousiast en jong van geest zijn;

•

die kunnen samenwerken en zich flexibel opstellen.

Minstens één persoon heeft al minimaal één jaar een rijbewijs en is ouder dan 23 jaar.
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Wij bieden in ruil ...

•

De vrijheid om in de keuken te experimenteren met geuren, kleuren en smaken en dat binnen
het opgelegde budget van 6 euro p.p. per dag voor binnenlandse vakanties of 6,50 euro p.p.
per dag voor buitenlandse vakanties.

•

Een waarderingsbudget van 3,10 euro p.p. per dag om iets leuks met de ploeg te gaan doen.

•

Een verzekering en kilometervergoeding (25 cent/km) of huurwagen: één wagen voor een
ploeg van vier TP’s, vanaf vijf TP’s geldt dit voor twee wagens.

•

De nodige ondersteuning om je TP-avontuur tot een goed einde te brengen. Dat in de vorm
van een standaard materiaalkoﬀer en een TP-bundel met de nodige informatie.

•

Een vleugje Kazou-vakantiesfeer.

•

Een bedanking voor je TP-engagement.

•

Dé Kazou-keukenschort voor iedereen die een tweede TP-engagement opneemt.

•

Oprechte dank van deelnemers, moniploeg en Kazou! Denk eraan: een goede TP-ploeg
is de lieveling van de hele groep en maakt de zomer heter en beter!
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De vijf TP-geboden
Het takenpakket van een TP-ploeg
1. Jullie voornaamste taak is zorgen voor

ETEN en DRINKEN.
De belangrijkste taak van de TP’s heeft natuurlijk te maken met
de aankoop en het bereiden van heerlijke maaltijden op vakantie.
-

-

Het opstellen van een gevarieerd en gezond menu
binnen het budget, inclusief vieruurtje en de
vijfde maaltijd voor de moniploeg.
De inkopen doen: de langer te bewaren etenswaren
kunnen vooraf worden aangekocht, voor verse etenswaren doe je dat ter plaatse. Je kunt eventueel ook gebruik
maken van leveringsdiensten.
Het eten bereiden: het ontbijt, middagmaal of lunchpakket, het vieruurtje, het avondmaal en
de vijfde maaltijd voor de moniploeg + TP (na de avondvergadering: een warme of koude
snack of hapje).
Je gebruikt hiervoor zoveel mogelijk verse, gezonde 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 voorwaarden.

2. Wat jullie tijdens de vakantie nog bezighoudt is

HYGI ËNE EN ONDERHOUD.

-
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De TP-ploeg heeft de eindverantwoordelijkheid voor de netheid en hygiëne van de keuken en
zorgt voor een regelmatig onderhoud van het gebouw.
De keuken en het sanitair dienen dagelijks gepoetst te worden.
Jullie zorgen mee voor het vegen van de gangen en onderhoud van sanitair.
Afhankelijk van hun leeftijd kunnen de deelnemers 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. En niet onbelangrijk, jij bent de eindverantwoordelijke voor het budget. Zaken waar
je dus rekening mee moet houden:
-

Jij start de voorbereidingen van de vakantie, samen met je team.
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
opkleven op A4 papier zodat het totaalbedrag zichtbaar is.
Binnen de maand na het einde van je vakantie maak je samen met het verbond de afrekening
in orde en doe je een nabespreking van de vakantie.

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.
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Good to know!
1. Vergezellende familieleden
In sommige centra kunnen vergezellende familieleden (= partner en/of kinderen van TP-leden)
mee. Opgelet: dat geldt uiteraard niet voor elk centrum waar we verblijven. Per vakantie staat
er aangegeven hoeveel vergezellende familieleden er mogelijk zijn in het 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. We voorzien dus geen
extra plaatsen op de bus voor hen.
Vergezellende familieleden kunnen, indien er
plaatsen vrij zijn, mee met de bus*. Indien er
geen vrije plaatsen zijn, is het vervoer van de
vergezellende familieleden op eigen kosten.
• Kinderen tot en met 6 jaar gaan gratis mee.
• Iedereen ouder dan 6 jaar betaalt 9 euro per
ingegane nacht (voor transport/verblijf/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.
* Bij vakanties naar Spanje (Albanya, Estartit, Empuriabrava, Esponella,
San Vicente en Viladasens) wordt standaard 120 euro per vergezellend
familielid op de bus aangerekend.

2. Basiskoffer TP-materiaal
Sinds vorige zomer hebben we een nationale TP-koﬀer met daarin standaard materiaal om
te koken. Die koﬀer reist op elke vakantie sowieso mee. De VTP krijgt vooraf een lijst met wat
hier allemaal in zit. Heb je toch nog nood aan extra materiaal, omdat dit bijvoorbeeld niet
aanwezig is op de locatie, dan kun je dit altijd aanvragen net voor je vakantie. Op die manier
zorgen we er samen voor dat je al het nodige materiaal ter beschikking hebt.

3. Materiaal en bus
Stel dat je ter plekke niet genoeg materiaal hebt én de basiskoﬀer volstaat niet, dan kun je nog
extra materiaal van het verbond aanvragen. Doe dat uiterlijk drie weken voor vertrek. De VTP
krijgt hierover een mail met alle uitleg.
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 is niet
eindeloos. Wat niet past, kan niet mee. TIP: Je kunt via verschillende winkels inkopen laten
leveren in het centrum.
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4. Huurwagen
Per vakantie staat vermeld of er een huurwagen mee zal gaan. Deze info geldt dus enkel voor die
specifieke vakanties.
Voor de meeste buitenlandse bestemmingen werken we met huurwagens van Caruur. Indien
je meegaat op een vakantie waarbij gebruik gemaakt wordt van een huurwagen, dan geven
we de documenten ‘onderweg met een Kazou-huurwagen’ en ‘overname huurwagen’ mee
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.
Daarnaast kan de auto ook gebruikt worden voor dringende medische zaken.
• De voertuigen hebben géén GPS. Indien je zelf een GPS meeneemt, dan valt die onder de
eigen verantwoordelijkheid. Je kunt je GPS uiteraard wel verzekeren via de ‘polis alle risico’s’
van je vakantie.

5. 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 omniumverzekering hebt
afgesloten, is onze verzekering van toepassing.
Wanneer je zelf een eigen omniumverzekering hebt, maar daar een franchise op moet betalen, dan betaalt DVV die 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, natuurkrachten en
bijkomende gevaren. Ongevallen veroorzaakt door een zware fout (bv. onder invloed rijden),
schade aan banden en schade door sleet (autopech) worden niet gedekt.
Bij schade bedraagt de maximum uit te betalen vergoeding door Belfius 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 uitgevoerd, 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 géén 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 op vakantie neem je altijd contact op met het verbond (permanentietelefoon). Zij zullen je bijstaan bij de verdere afhandeling van je dossier.
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TP-checklist
VOOR DE VAKANTIE

TIJDENS DE VAKANTIE

Met je TP-ploeg

Maaltijden bereiden






Kennismaking
Menu opstellen
Boodschappen: hoe en waar?
Materiaal: wat hebben we nodig?

Met de monitoren
Uur om te eten afspreken
Lunchpakketten nodig?
Poetsmomenten bespreken
5de maaltijden: hoe laat? Wat eten/drinken?
Maak duidelijke afspraken rond de taken
(afwas, vegen eetzaal, tafels dekken ...)
 Waar slaapt de TP-ploeg? En de moniploeg?
 Afspraken rond EHBO en zieke kinderen
(= verantwoordelijkheid monitoren)






 Gezonde, gevarieerde en evenwichtige
maaltijden
 Op maat van kinderen en jongeren
 Gezonde tussendoortjes
 Bekijk het vakantieprogramma en stem
je menu hierop af.
 Elke avond een 5de maaltijd voor de
monitoren
 Je staat in voor alle inkopen, denk aan
restverwerking.

Technische ondersteuning
 Poets dagelijks het sanitair (toiletten,
lavabo’s en douches).
 Veeg en dweil de eetzaal indien nodig.
 Sorteer het afval.

Met andere TP-ploegen
 Contacteer de ploeg die voor en/of na jou
komt om af te spreken:
 De aanwezige ploeg voorziet een warme
lunch voor beide aanwezige groepen
 De arriverende ploeg voorziet een
koude maaltijd voor ‘s avonds voor
beide aanwezige groepen. Geef door
wat er op het menu staat tijdens de
wissel.
 Diëten en allergieën doorgeven.

Met deelnemers
 Neem contact op met (ouders van) deelnemers die een dieet volgen (indien nodig).
 Bespreek dit met de VV.

Met een beroepskracht
van Kazou
 Met vragen over je vakantie kun je altijd bij
het verbond terecht.
 De VTP krijgt de nodige informatieve mails
in aanloop naar de vakantie.
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NA DE VAKANTIE.
Kasstaat
 Controleer de kasstaat.
 Controleer de ticketjes, kleef ze op
A4-papier.

Waarderingsbudget
 Teambuilding, gezellige lunch, terrasje …
 Hou het bonnetje hiervan bij!

 Dweil dagelijks de keuken.
 Hou contact met het centrum bij
eventuele problemen.
 Breng de post weg en maak afspraken
rond de aankoop van postkaartjes.
 Voer een zieke deelnemer naar de dokter
of het ziekenhuis (met een moni als
begeleiding).
 Haal medicatie bij de apotheker indien
nodig.

Goede samenwerking met
monitoren en deelnemers
 Houd dagelijks een kort overlegmoment
(timing, afspraken, feedback).

 Moet je voor de monitoren dingen aankopen voor hun activiteiten?
 Maak afspraken rond bediening bij het
eten, afruimen, tafeldekken, afwassen …
 Plan schoonmaakmomenten in en maak
afspraken hierrond.

Opvolging financi Ën

 Controleer tussentijds je uitgaven en
resterend budget.
 Vul de kasstaat in.
 Zorg dat je van elke aankoop een ticket
of bewijs hebt.
 Hou ticketjes bij, kleef ze op A4-papier.

Onkostenvergoeding
 Dien je onkosten in (vergadering, naar
vakantie …)
 Geef de kilometers in op het formulier
van Kazou.

Evaluatie
 Vul de online bevraging in.
 Maak een afspraak bij het verbond voor
de kasstaat en coaching.
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7 - 8-jarigen

Ravotten in ’t bos in Brasschaat (BE)
Troeven: logeren in het bos - schattenjacht - spannende tocht
Maak je klaar voor een week onbeperkt
ravotplezier in de Antwerpse natuur! Samen
met de monitoren speel je een keileuk bosspel.
Je trekt ook naar het fort van Stabroek om
te klimmen en klauteren tussen de bomen.
Samen met je speelkameraden kun je lekker
plonzen in het zwembad of de winnaar worden

RMT 4 - 9 juli 2021
22 - 27 augustus 2021
Centrum: Jeugdverblijf Bielebale
TP-ploeg van 4 personen
Ongeveer 40 deelnemers
Eigen wagen
(onkostenvergoeding voor 1 wagen)

1 vergezellend familielid mogelijk

van een partijtje minigolf. Stroop de mouwen
dus al op en ga mee ravotten in ‘t bos.
TP-info: Het kamphuis op domein 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
volledig 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 voldoende aanwezig
en in goede staat: een ware droom voor elke
kok! 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
reuzentrampolines springen als een kangoeroe, in Balen kan het allemaal! Je amuseert je te
pletter in de megaspeeltuin, op de gocarts of
tijdens een verfrissende duik in het openluchtzwembad. In dierentuin GaiaZOO kun je dieren
van over de hele wereld spotten. Wereldreiziger in spe, pak je koﬀers en reis met ons mee!
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TP-info: Op deze vakantie reizen we elke dag
naar een andere bestemming. Als TP kleed je
de maaltijden in in de bestemming van de dag.
Laat je creativiteit de vrije loop: van een pasta/
pizzadag in Italië, naar fish & chips in Engeland:
de mogelijkheden zijn eindeloos! Je hebt het
al begrepen: een goede samenwerking met
de VV en de moniploeg is noodzakelijk om in
de juiste reis-rond-de-wereld-stemming te
geraken!

7 - 8-jarigen

De Keiheuvel beschikt 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. Alles is dus voorhanden om schitterende maaltijden te bereiden
en de bende wereldreizigers te laten smullen
van jullie lekkernijen.

rmt 27 - 31 augustus 2021
Centrum: Recreatie- en natuurpark
Keiheuvel
TP-ploeg van 4 personen
Ongeveer 45 deelnemers
Eigen wagen

(onkostenvergoeding voor 1 wagen)

4 vergezellende familieleden mogelijk

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 Efteling. Dat wordt
dolle pret in het Sprookjesbos of op de houten
achtbaan! Een verteltheater 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 rand van
het dorp Loon op zand dichtbij de magische
bossen. De accommodatie is uitgerust met
volledig ingerichte keukenapparatuur, met
o.a. dubbele spoelbak, 6-pits professioneel
gasfornuis, rvs werktafel, koel- en vrieskasten,
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!
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7 - 8-jarigen

RMT 9 - 13 augustus 2021
Centrum: vakantiepark
De Klokkenweide
TP-ploeg van 5 personen
Ongeveer 60 deelnemers
Eigen wagen

Kids in
Wonderland
in Loon op
Zand (NL)

(onkostenvergoeding voor 2 wagens)

1 vergezellend familielid mogelijk

Gieren en brullen in Balen (BE)
Gieren in Bobbejaanland - brullen in GaiaZOO - splashen in het
zwembad - racen met gocarts - springen op de trampolines
Smeer alvast je stembanden voor deze vakantie.
Je schreeuwt het uit van plezier in Bobbejaanland, terwijl de kriebels door je lijf gieren
tijdens een ritje op de Speedy Bob. In GaiaZOO
kom je dan weer oog in oog te staan met

leeuwen, tijgers,… Kan jij luider brullen? Nog
energie over? Stap in een gocart en race tegen
je vriend(inn)en of spring om ter hoogst op de
trampolines. En daarna, hop het zwembad in!
Deze week zal je vast plezieren!

RMT 2 - 9 juli 2021
Centrum: Recreatie- en natuurpark
KeiheuveL
TP-ploeg van 4 personen
Ongeveer 45 deelnemers
Eigen wagen

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. Alles is dus
voorhanden om schitterende maaltijden te
bereiden! Koken voor een bende fijnproevers?
Uitdagend, maar eens zo leuk!

(onkostenvergoeding voor 1 wagen)

4 vergezellende familieleden mogelijk
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9-10-jarigen

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

RMT 9 - 13 augustus 2021
Centrum: MFR Vertus
TP-ploeg van 4 personen
Ongeveer 45 deelnemers
Eigen wagen

(onkostenvergoeding voor 1 wagen)

4 vergezellende familieleden mogelijk

Lightyear Laser Blast, Peter Pan’s Flight en alle
andere attracties. 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 namelijk gebruikt voor de
leerlingen van het internaat, maar in de zomer
sluipt de vakantiesfeer van Kazou binnen. 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 in uit te leven en de Disney-fans een
overheerlijke vakantie te bezorgen.

De 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 helemaal
jouw ding! 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 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, gemakkelijk samenwerken met de ploeg dus!
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9 - 10-jarigen
De Kazou-werf
in Massembre (BE)

ANT 1 - 8 juli 2021
RMT 22 - 29 juli 2021
Centrum: Domaine de Massembre
TP-ploeg van 4 personen
Ongeveer 45 deelnemers
Eigen wagen

(onkostenvergoeding voor 1 wagen)

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

RMT 21 - 28 augustus 2021
Centrum: Rochers de Sy
TP-ploeg van 4 personen
Ongeveer 50 deelnemers
Eigen wagen

(onkostenvergoeding voor 1 wagen)

4 vergezellende familieleden mogelijk
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donkere grotten voor een ondergrondse
ontdekkingstocht. En die schommelende
megarappel is alleen voor de durvers. Kort samengevat: een crimineel spannende vakantie!
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 heb je vier kookplaten op gas, een
grote koelkast, een diepvries, een oven en industriële vaatwasser. Er zijn ook enkele winkels
in de buurt voor de boodschappen. Wat heb je
als TP-ploeg meer nodig om heerlijke maaltijden te bereiden voor deze avontuurlijk groep?

9-10-jarigen

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 tweedaagse
naar Safaripark Beekse Bergen. Hier ontdek je
Afrika en al zijn magische dieren. In Speelland

Beekse Bergen is het moeilijk kiezen tussen het
avontureneiland, de waterglijbanen, de trampolines, en ga zo maar door. En dan is er nog
de grote zwemvijver in ons vakantiehuis. Alles
is aanwezig voor een beestige vakantie!

RMT 13 -20 augustus 2021
Centrum: groepsaccommodatie de Kievit
TP-ploeg van 6 personen
Ongeveer 70 deelnemers
Eigen wagen

TP-info: De keuken in De Beekse Heide ziet er
spic & span uit. De moderne keuken is voorzien
van o.a. een vaatwasser, koeling, diepvries,
6-pits kooktoestel, oven … en voldoet aan alle
TP-wensen om voor een grote groep te koken.
Zowel klein als groot keukenmateriaal is er
voldoende aanwezig 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?

(onkostenvergoeding voor 2 wagens)

2 vergezellende familieleden mogelijk

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 gaat op bezoek 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 vergetelheden is er ook een kleine buurtwinkel in de
straat. Daarnaast kun je via de eigenaar van het
centrum brood bestellen! 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 jullie beschikking. Alles wat je nodig hebt
om deze piraten van een ultieme maaltijd te
voorzien!
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9 - 10-jarigen

Piraten
aan zee in
de haan (BE)

RMT 16 - 22 augustus 2021
Centrum: het Galjoen
TP-ploeg van 5 personen
Ongeveer 60 deelnemers
Eigen wagen

(onkostenvergoeding voor 2 wagens)

1 vergezellend familielid mogelijk

Adventureproof in Jupille - Garde-Chasse (BE)
Troeven: Vlottenbouw en -tocht - spannende deathride - bibberen
op avonturenparcours - 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
bengelt (of bibbert) op het touwenparcours.
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!

RMT 2 - 9 augustus 2021
Centrum: Le Garde-Chasse
TP-ploeg van 5 personen
Ongeveer 50 deelnemers
Eigen wagen

(onkostenvergoeding voor 2 wagens)

2 vergezellende familieleden mogelijk
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TP-info: Het gebouw in Jupille is een knaller
van formaat. Het is een knap gerenoveerd
gebouw met alle modern comfort en een
perfect uitgeruste keuken, zoals het Wild Trails
betaamt. Er is een aparte afwasruimte met
industriële afwasmachine en een voorraadkamer met dubbele koelkasten en bergruimte
voor droge voeding. De professionele keuken
is heel uitgebreid en voorzien van alle faciliteiten: microgolf, professioneel gasfornuis (tien
gasbekkens) met gasoven, koﬃemachine en al
het nodige keukenmateriaal. Er is ook een barbecue met rooster en toebehoren aanwezig:
gezellige avonden verzekerd! Het prachtige
uitzicht vanuit de keuken krijg je er zomaar
bovenop! De timing van de activiteiten durft
al eens te wijzigen tijdens de vakantie (o.a afhankelijk van het weer). Een zekere flexibiliteit
vanuit de TP-ploeg is dus aangewezen.

9-10-jarigen

De waanzinnige boomhut in Massembre
Troeven: boek ‘ De waanzinnige boomhut’ - nachtje slapen in
boomhut - gocartparcours - buikschuifbaan - bowlen
Altijd al jaloers geweest op Andy & Terry? Zij
wonen samen in een boomhut en beleven
er heel gekke avonturen. Slaap net als zij een
nachtje in onze boomhutten. Ga in de buurt
op zoek naar leven in het water, misschien vind
je in de rivier wel een zee-aapje? Of bouw je
liever je eigen hut? Word je dan ook kampioen
op de hindernissen van de waterplaza? Als
extraatje krijg je het boek de waanzinnige
boomhut van 13 verdiepingen mee naar huis.
Waanzinnig hé?!

TP-info: Tijdens deze fantastische week
halen wij een avontuurlijke groep deelnemers
binnen. Ben jij alvast voorbereid om deze
hongerige magen te vullen? 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.

RMT 19 -26 augustus 2021
Centrum: Jeugdverblijf Bielebale
TP-ploeg van 4 personen
Ongeveer 50 deelnemers
Eigen wagen

(onkostenvergoeding voor 1 wagen)
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11 - 12-jarigen

Vertical Limit in Sapois (FR)
Troeven: hoogteparcours - deathride - boogschieten - attractiepark Frapertuis,- zwemmen
Ben jij klaar om je ‘vertical limits’ op te zoeken?
Zet je schrap om te leren zekeren, klimmen
en rappellen op en van een echte rots. Roetsj
daarna naar beneden met de deathride en
amuseer je op het zotte hoogteparcours!
Crazy! Geniet van de adrenaline in attractie-

RMT 9 - 16 juli 2021
Centrum: Le Haut du Tôt
TP-ploeg van 4 personen
Ongeveer 45 deelnemers
Eigen wagen

(onkostenvergoeding voor 1 wagen)

3 vergezellende familieleden mogelijk
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park Frapertuis en probeer je vrienden te
verslaan bij het boogschieten. Duik vervolgens
het zwembad van Munster in en race van de
glijbaan. Kortom: geniet van het beste van de
Vogezen!
TP-info: In de keuken zoeken we de horizontale
limieten op: maak jij het langste buﬀet van
Frankrijk? Met de keuken die je in Sapois krijgt,
mag dat geen probleem vormen. Er is een
koelkast, diepvriezer, vier elektrische kookplaten, frietketel, vaatwasser … Zeker genoeg
spullen om je van je meest culinaire kant te
laten zien. De magen van deze avonturiers
beginnen alvast te grommen, klaar voor de
uitdaging?

11-12-jarigen

Musicalvakantie in Antwerpen - Linkeroever (BE)
Troeven: professionele zangles - theaterles van echte acteurs
- dynamisch dansen - optreden in een echt theater - zing en dans
door de stad
Het podium staat klaar, je stem is opgewarmd,
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. Enkele 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!
TP-info: TP’en op de musicalvakantie klinkt
vast als muziek in de oren. In het internaat
‘de Spits’ op Linkeroever staat een erg ruime
keuken tot je beschikking. Die is modern 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 de koeling is
ook een ruime vriezer voorzien. Als TP voorzie
je elke dag ontbijt en een avondmaal 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!

ANT 17 - 24 juli 2021
Centrum: De Spits
TP-ploeg van 4 personen
Ongeveer 40 deelnemers
Eigen wagen

(onkostenvergoeding voor 1 wagen)
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11 - 12-jarigen

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. Neem een heerlijke duik in
het zwembad en klim als een aap door het
hoogteparcours! Trotseer de wilde rodeostier
en ontdek samen met je vrienden de attracties

RMT 23 - 30 augustus 2021
Centrum: Groepsaccommodatie De Patrijs
TP-ploeg van 6 personen
Ongeveer 70 deelnemers
Eigen wagen
(onkostenvergoeding voor 2 wagens)

3 vergezellende familieleden mogelijk
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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 durfallen heb je een volledig uitgeruste keuken
ter beschikking. De keuken bestaat uit een
grote koelkast en diepvries, vier gasbekkens
voor grote potten, twee grote spoelbakken,
oven en microgolfoven. Er zijn verschillende
supermarkten in de omgeving. Deze zotte
groep is in een crazy rush, maar kunnen jullie
als TP-ploeg het hoofd koel houden?

11-12-jarigen

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 waterolympiade is zo spetterend dat je zweet-

ANT 9 - 16 augustus 2021
Centrum: La Grange-Nicolas
TP-ploeg van 5 personen
Ongeveer 60 deelnemers
Eigen wagen

(onkostenvergoeding voor 2 wagens)

4 vergezellende familieleden mogelijk

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 o.a. twee professionele
gasfornuizen met gasoven, twee grote ijskasten en een industriële afwasmachine. Er zijn
ook verschillende winkels in de omgeving om
je boodschappen te doen. Je hebt er dus alles
voorhanden om avontuurlijke maaltijden op
de borden te toveren.

Go with the flow in Ter Aar (NL)
Troeven: pretpark Duinrell - subtropisch zwembad Tikibad - bodyboarden - poldersporten - tuben
Klaar voor een stevige portie water? Kom
mee naar het Tikibad: het grootste overdekte
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 flowboarden en blijf zolang
mogelijk zitten tijdens het tuben! Probeer bij
Poldersport De Kwakel op de zotste manieren

RMT 5 - 12 juli 2021
9 - 16 augustus 2021
Centrum: Het Zwaluwnest
TP-ploeg van 5 personen
Ongeveer 60 deelnemers
Eigen wagen

(onkostenvergoeding voor 2 wagens)

de waterhindernissen te overwinnen. Plezier
verzekerd! Ook pretpark Duinrell mag zeker niet
ontbreken! Yihaa!
TP-info: De keuken in Ter Aar is groot, netjes en
goed uitgerust. De keuken is opgedeeld in een
kookgedeelte en een afwasgedeelte met vaatwasser, luxe toch? Verder is er een aparte bergruimte
naast de keuken. Er zijn drie grote koelkasten,
een liggende diepvries, zes gasvuren, een grote
elektrische bakplaat, een elektrische oven en een
grote BBQ. Al het grote en kleine materiaal om te
koken is dus aanwezig. Je hebt de mogelijkheid
om boodschappen ter plaatse te laten leveren, of
je kunt natuurlijk zelf naar de winkel. De meeste
winkels liggen op een kwartiertje rijden van het
centrum. Let’s go with the flow!

4 vergezellende familieleden mogelijk
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11 - 12-jarigen

Hits en kicks in Epen (NL)
Troeven: lasergames in een grot - arrow battle en katapult subtropisch zwembad - mega klimparcours - Alpine Coaster
Klaar voor een portie kicks en fun? Zoef over
de Alpine Coaster en overwin de 34 Noorse
boomstammen en zes verschillende routes
op het mega hoogteparcours in SnowWorld.
Neem daarna een duik in subtropisch zwembad Mosaqua en verken alle glijbanen. Maak
je klaar voor een spannende lasergame in een
grot en zet je vizier op scherp, want je bouwt
een mega katapult en speelt daarna ‘arrow
battle’ met je vrienden! Tel maar al af naar deze
week vol actie!
TP-info: Deze topbestemming in Nederland
beschikt over een groot gebouw met grote
eetzaal, die je kunt splitsen in twee zalen
of kunt omvormen tot één. Op 15 minuten
rijden, liggen grote supermarkten zoals Aldi,
Lidl, Renmans en Colruyt. De bakker levert
‘s morgens aan het centrum, dagvers brood
dus! De keuken heeft 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?

ANT 21 - 28 augustus 2021
Centrum: ’t Zinkviooltje
TP-ploeg van 4 personen
Ongeveer 50 deelnemers
Eigen wagen

(onkostenvergoeding voor 1 wagen)

4 vergezellende familieleden mogelijk
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13-14-jarigen

Coasts by bike (BE - FR - GB)
Troeven: Stevige fietsvakantie - drielandenroute zonder bagagezorgen - glijbaanplezier in Aqualud - chillen in Canterbury
Heb je zin in een échte uitdaging? Schrikken
dagelijkse fietstochten van ongeveer 40
kilometer door weer en wind je niet af? Dan
is deze reis je op het lijf geschreven! Je fietst
langs de mooiste stukken kust van België,
Frankrijk én Groot-Brittannië! Je verkent

ANT 15 - 22 augustus 2021
Centrum: verschillende verblijfplaatsen
TP-ploeg van 2 personen
Ongeveer 20 deelnemers
huurwagen ophalen + doorgeven

Canterbury op de rustdag. Ontspannen doe je
in waterpretpark Aqualud en ’s avonds op de
camping. Opgelet, voor deze vakantie breng je
je eigen fiets mee. Hit the road!
TP-info: Voor deze avontuurlijke vakantie
wordt natuurlijk ook een avontuurlijke TPploeg gezocht! Je verblijft op verschillende
plaatsten doorheen de week, dus flexibiliteit in
de keuken in een must! Dagelijks een uitje naar
de winkel staat dan ook op je planning. In de
jeugdherbergen 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?

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 kunt relaxen op het strand
en heerlijk afkoelen in de zee. Je leeft je uit in
het waterpretpark en amuseert je rot in het

RMT 14 - 23 juli 2021
Centrum: Cooperativa Sociale
Il Nodo Santa Anna
TP-ploeg van 5 personen
Ongeveer 60 deelnemers
Huurwagen ter plaatse
1 vergezellend familielid mogelijk

meer in de buurt. Dat is nog niet alles: je trekt
ook naar de prachtige middeleeuwse stad
Siena. Er staan natuurlijk ook echte Italiaanse
pizza’s op het menu. Je ziet, deze vakantie is
om van te smullen!
TP-info: De zomer doorbrengen in een keuken
in Toscane, wie zegt daar nee tegen? De keuken telt drie koelkasten, drie diepvriezers, vier
kookplaten, een frietketel en een vaatwasmachine. In de buurt van dit vakantiecentrum
liggen er zowel kleine als grote supermarkten
om je ingrediënten in te slaan. Laat je zeker
eens gaan met de oregano en basilicum, zo
wordt het een echt Italiaans eetfestijn!
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13-14-jarigen

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

26

Droom je weg bij ‘aventura y agua’ onder de
Spaanse zon? Zoek niet verder! Avontuur vind
je tijdens een zalige tweedaagse in Albanya
waar je een geweldige watertrekking laat
volgen door een dagje vol lasershooting, river
crossing én een hoogtouwenparcours. 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!

op deze vakantie ook verwacht dat jullie het
centrum 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 Spaans sausje?

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 op slechts 15 minuten rijden van
het vakantiecentrum en de bakker is bereid
om te leveren aan huis. Naast het koken wordt

ANT 21 - 30 juli 2021
Huurwagen ter plaatse
RMT 18 - 27 augustus 2021
Huurwagen ter plaatse + terugbrengen
Centrum: Casa Can Bellvitge
TP-ploeg van 4 personen
Ongeveer 50 deelnemers
6 vergezellende familieleden mogelijk

13-14-jarigen

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

RMT 23 - 30 augustus 2021
Centrum: landgoed de Biestheuvel
TP-ploeg van 5 personen
Ongeveer 65 deelnemers
Eigen vervoer

(onkostenvergoeding voor 2 wagens)

1 vergezellend familielid mogelijk

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
Eindhoven zorgen voor de finishing touch!
TP-info: De keuken van de Biestheuvel in
Hoogeloon zal je verrassen. Een mooi uitgeruste keuken met twee grote koelkasten, 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. Aan lekkernijen dus geen gebrek! Vervolledig jij het heerlijke menu in Hoogeloon?

La vita è bella in Toscane - Lunigiana (IT)
Troeven: canyoning - kanoËn - nachtwandeling in natuurpark bergtocht in Apuaanse Alpen - afkoelen in bronwater
Luieren in Lunigiana? 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: La vita è bella in de keuken van Toscane! De eetzaal van deze bestemming kreeg
een prachtig bosthema mee. Binnen deze
eetzaal is al een buﬀetvorm en uitschepruimte voorzien. Daarnaast beschik je over een
mooi uitgeruste keuken. Ga jij mee om deze
Toscaanse avonturiers van het lekkerste eten
te voorzien?
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13-14-jarigen
La vita E bella
in Toscane Lunigiana (IT)

ANT 5 - 14 augustus 2021
RMT 22 - 31 juli 2021
Centrum: Ostello la Stele
TP-ploeg van 4 personen
Ongeveer 45 deelnemers
Huurwagen ter plaatse

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
Goed opletten. Op deze vakantie steek je de
baai over bij laag water, strijd je om de vlag
tijdens het paintballen en laat je je meevoeren
door de wind tijdens het catamaranzeilen op
volle zee. Maar er is meer. Wat dacht je van rit-

RMT 16 - 23 augustus 2021
ANT 12 - 19 juli 2021
Centrum: Auberge de Jeunesse - Pontorson

TP-ploeg van 4 personen
Ongeveer 45 deelnemers
Huurwagen ophalen + terugbrengen
4 vergezellende familieleden mogelijk
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jes op het outdoor kartcircuit of een spannende queeste in de Virtual Reality Room? Ah oui,
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 keuken vlak
naast de eetzaal. Buiten staat een picknicktafel
die je kunt gebruiken om in het zonnetje te koken, een gezelschapsspel te spelen als tussendoortje ... Jouw keuken telt 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?

13-14-jarigen

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
mountainbiketocht of een touwenparcours?

RMT 12 - 21 augustus 2021
Centrum: Pension Gruberhof
TP-ploeg van 4 personen
Ongeveer 53 deelnemers
Huurwagen ter plaatse

Wat vind jij het leukst? Andere blikvangers zijn
het zwemparadijs Cascade en het knettergekke 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 vaatwasser. Het keukenmateriaal ter
plaatse is eerder basic dus veeleisende koks
brengen best nog wat eigen (verbonds-)
materiaal mee om te schitteren in hun keuken.
Maar koken in Gruberhof is hier sowieso een
Italiaans avontuur!

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 avontuur
wel zitten? Zet dan samen met je vrienden het
Franse Die-Romeyer op je wishlist! Je verblijft
in een prachtig middeleeuws 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
zuiderse mix op je bord! Of je ook een snuifje
cultuur krijgt? Ah oui, à Die! Allons-y!
TP-info: Jullie verblijven in een middeleeuws
gebouw, maar de keuken kan allerminst ‘middeleeuws’ genoemd worden. De ruime keuken

en het materiaal zijn in perfecte staat, klaar om
de deelnemers 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. Belangrijk is dat
elke groep het gebouw dient achter te laten
in goede staat. De eindschoonmaak moet dus
door elke groep zelf gebeuren, waarbij de TPploeg het heft in handen neemt. Tot slot is ook
een goede verstandhouding met de eigenaars
van groot belang, haal je beste Frans dus maar
boven!
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13-14-jarigen

ANT 29 juli - 7 augustus 2021
Centrum: La Bastide des Hautes Roches
TP-ploeg van 4 personen
Ongeveer 50 deelnemers
Huurwagen ter plaatse
5 vergezellende familieleden mogelijk

Zuiderse actie in Die-Romeyer (FR)

Aquasplash in Esponella (ES)
Troeven: waterspringkasteel in zee - natural pools en Besalu waterpretpark Aquabrava - 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!
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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 branders met grote paellapannen,
drie grote koelkasten, een grote diepvriezer,
een industriële vaatwasser en voldoende groot
en klein keukenmateriaal. 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 jullie zorgen
er ook voor dat het vakantiehuis perfect wordt
afgeleverd na een laatste opkuis-splash.

)

13-14-jarigen
RMT 7 - 16 juli 2021
Centrum: Casa de Colonies Can Qué
TP-ploeg van 5 personen
Ongeveer 60 deelnemers
Huurwagen ter plaatse
4 vergezellende familieleden mogelijk

Aquasplash in
Esponella (ES)

Fantasticable in Gérardmer – Tétras (FR)
Troeven: fantastische fantasticable - dragon boat op het meer propuls’ air en hoogteparcours - 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

ANT 1 - 8 juli 2021
Centrum: Gîte le Tétras
TP-ploeg van 4 personen
Ongeveer 40 deelnemers
Eigen wagen

(onkostenvergoeding voor 1 wagen)

2 vergezellende familieleden mogelijk

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 TPploeg. De kleine keuken is voldoende uitgerust
om te kunnen koken voor de groep met zes
gasvuren, industriële koelkasten, een grote
diepvriezer, industriële vaatwasser, 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 tetris-skills geen probleem zijn.
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15-16-jarigen

Hongaarse mocktails in Balaton en Boedapest (HU)
‘
Troeven: Ruin bars & streetfood, SUPpen, Escape room, SzEChenyi
baden & avondcruise, Beach & mocktails
Zin in een mix van het bruisende Boedapest
en het chille Balatonmeer? In Balaton geniet je
van lekkere mocktails en chillen op het strand.
En wat dacht je van suppen rond een vulkanisch schiereiland? In Boedapest verken je de
alternatieve scene en ontdek je de populaire

RMT 17 - 27 juli 2021
Centra: Hullam Hostel Balaton en
Grand Hostel Boedapest
TP-ploeg van 3 personen
Ongeveer 40 deelnemers
Huurwagen ter plaatse + terugbrengen
???

ruinbars met drinks en streetfood. Verder
breek je uit een te gekke escape room, bezoek
je een waterpaleis en maak je een fantastische
avondcruise op de Donau. Wat een mix!
TP-info: Je verblijft op twee verschillende
plekken, in Balaton en in Boedapest. Beide
verblijfplekken zijn hostels, dus flexibel zijn
in de keuken is een must! Als TP-ploeg geniet
je mee van de gezellige vakantie, maar zul je
dus ook aan de slag gaan als kookploeg in de
hostels voor je deelnemers. Lang vooraf kun je
niet gaan winkelen, maar alle winkels zijn in de
buurt! Naast de mocktails zorg je mee voor de
Hongaarse sfeer op deze vakantie.

Beach Mountain experience in Abanya en
Estartit (ES)
Troeven: waanzinnige watertrekking - waterpretpark Aquadiver banana boat - Laser Tag - bangelijke river crossing
Estartit-Albanya is de ideale combinatie van
actie in de bergen én relaxen aan de Spaanse
kust! 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 ervaring!
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TP-info: Exclusief 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. Hierin staan o.a. twee
frigo’s, een diepvriezer, twee industriebranders
voor grote kookpotten en een komfoor 4-pits
gasstel, een brander voor paëllapan + grote
paëllapan, 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 en gemeenschappelijke ruimtes
op deze avontuurlijke vakantie.

15-16-jarigen
ANT 7 - 16 juli 2021
Centra: Camping Bassegoda Park en
Camping Castell Montgri
TP-ploeg van 4 personen
Ongeveer 45 deelnemers
Huurwagen ter plaatse + terugbrengen
4 vergezellende familieleden mogelijk
Beach Mountain experience in
Abanya en Estartit (ES)

Villa Fantástica in Viladasens (ES)
Troeven: te gekke summergames - open air discoparty - 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 remmen los!
Zeker op de glijbanen van Aquabrava of tijdens de battles Archery Tag en poolkickbal.

ANT 7 - 16 juli 2021
Centrum: La Casa de Colonies
TP-ploeg van 6 personen
Ongeveer 50 deelnemers
Huurwagen ter plaatse + terugbrengen
5 vergezellende familieleden mogelijk

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 industriële vaatwasmachine,
een microgolf en oven. Maak jij deze vakantie
extra fantastica door heerlijke gerechten te
bereiden?
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15-16-jarigen

Costa los gezelligitos in Empuriabrava (ES)
Troeven: watertrekking - magisch Barcelona - zalig waterpretpark vette watersportexperience - boottocht of floatables
Empuriabrava, dat is vakantie vol costaplezier
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 naar het magische Barcelona. Tot slot
kies je voor een boottocht door de gezellige
kanaaltjes van Empuriabrava of kies je voor de

ANT augustus 2021
Centrum: Camping Castell del Mar
TP-ploeg van 4 personen
Ongeveer 45 deelnemers
Huurwagen ter plaatse + terugbrengen
4 vergezellende familieleden mogelijk

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 kookpotten en een 4-pits gasstel,
een grote paëllapan, vier braadsledes, grote
en kleine kookpotten en ander keukenmateriaal. Naast het aankopen en bereiden van de
maaltijden, staan jullie ook in voor het schoonmaken en onderhouden van de kooktent en
-materialen en gemeenschappelijke ruimtes.
Los gezelligitos in de kooktentos!

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

ANT 4 - 13 augustus 2021
Huurwagen ter plaatse
RMT 18 - 27 augustus 2021
Huurwagen ter plaatse + terugbrengen
Centrum: Camping Alcatraz
TP-ploeg van 4 personen
Ongeveer 45 deelnemers
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bushwalk, mountainbiken, boogschieten en
muurklimmen staan ook op het programma.
Kom mee genieten van het adembenemend
mooie Zweden!
TP-info: Het kamp staat opgesteld op het
avontureneiland Alcatraz bij Gustavsfors.
Alcatraz is een oude fabriek, omgebouwd tot
een outdoorcentrum met verschillende kampeervoorzieningen. De eigenaars Bert en Ciska
helpen je graag verder om er een topvakantie
van te maken. Koken in Gustavsfors is back to
basics: er is een refterhangar met lange tafels
en banken, die ook dienst doet als veldkeuken met twee koelkasten, een diepvriezer en
kookapparatuur, zoals een groot 4-pits gasfor-

15-16-jarigen
nuis, enkele potten en een paellapan. Je neemt
best nog enkele grote potten en pannen mee
vanuit Kazou. Er is een afsluitbare aanhangwagen voorzien waar jullie boodschappen in
kunnen stockeren. Er is een klein (maar duur)
campingwinkeltje. Handig als plan B, maar

voor de boodschappen kun je beter naar een
stadje in de buurt, op ongeveer 30 minuten
rijden. Tijdens de tweedaagse wordt er samen
met de deelnemers gekookt op twee onbewoonde eilanden. Avontuur verzekerd!

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 palmbomen
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 Aquabrava, 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 fantastische
haciënda bevindt zich net naast de keuken.
Deze ruimte biedt een mogelijkheid 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 op de
locatie zelf! Costa genietos voor iedereen dus!

RMT 11 - 20 augustus 2021
ANT 21 - 30 juli 2021
Centrum: Moli Nou de Calabuig
TP-ploeg van 5 personen
Ongeveer 58 deelnemers
Huurwagen ter plaatse
4 vergezellende familieleden mogelijk
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15-16-jarigen

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

RMT 5 - 14 augustus 2021
Centrum: Le Château de Saint Bonnet
de Valclérieux
TP-ploeg van 4 personen
Ongeveer 55 deelnemers
Huurwagen ter plaatse
5 vergezellende familieleden mogelijk

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 hoogteparcours
staan op het programma. On y va!
TP-info: Je verblijft in een kasteel waarbij de
bakker ‘s morgens het brood komt leveren,
heerlijk vers! Je bevindt je op 30 minuten van
een grote supermarkt voor al de rest van je
boodschappen. Jouw keuken bevat een grote
koelkast, een diepvries, vier gasplaten, een
industriële oven en een industriële vaatwasmachine. Leg jij de verfrissende ijsjes alvast
klaar voor deze waterratten?

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 een hostel.
En onderweg beleef je de zaligste groepsmomenten! Adventure is calling and you must go!
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TP-info: Op deze topbestemming in Schotland
heb je elke avond een andere slaapplaats, dus
ook een andere keuken. Een dagelijks uitje
naar de winkel staat dan ook op je planning.
In de jeugdherbergen 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. Ook praktische hulp staat hier
op de planning: volgauto, watervoorziening,
tenten opzetten … Ben jij klaar om deze avonturiers van het lekkerste eten te voorzien?

15-16-jarigen
RMT 13 - 22 juli 2021
Centrum: verschillende
verblijfplaatsen
TP-ploeg van 2 personen
Ongeveer 20 deelnemers
Huurwagen ter plaatse

West Highland
Way in Drymen
(SCO)

Sunsetsurfen in San Vicente (ES)
Troeven: zalige surfparty – cool golfsurfen – canyoning in Picos
de Europa – sunsetsurfen – 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 golfsurflessen
duik je zelfstandig het water in, op zoek naar
de perfecte golf. Ter plaatse heb je de keuze

RMT 4 - 13 juli 2021
Centrum: Camping El Rodero
TP-ploeg van 4 personen
Ongeveer 45 deelnemers
Huurwagen ophalen
4 vergezellende familieleden mogelijk

tussen een longboardinitiatie 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 gasbekkens 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. Een zomerse vakantie voor
deelnemers, monitoren én jullie als TP-ploeg?
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15-16-jarigen

Crazy Bovec in Slovenië (SL)
Troeven: zipline - raften en kayakken - canyoning - speleologie zwemmen en barbecueen
Voor een stevige portie actie zit je in Bovec aan
het juiste adres! Bovec ligt op 8 km van Italië
en is gekend voor outdoorsport. Op deze vakantie heb je zelf de touwtjes in handen. Drie
dagen lang kun je kiezen uit zipline, rafting,
kajak, canyoning of speleologie. Elke dag iets
anders of drie dagen hetzelfde: aan jou de
keuze! Een tripje naar een zwemvijver vlakbij,
inclusief een lekkere barbecue, mag uiteraard
niet ontbreken. Bovec wordt echt crazy!

ANT 2 - 11 juli 2021
Centrum: House Log Pod Mangartom
TP-ploeg van 4 personen
Ongeveer 44 deelnemers
Huurwagen ophalen
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TP-info: Je zit op 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? Het recept voor een topvakantie!

Jomba

Relax op z’n Lignacs (FR)
Doelgroep: fysieke beperking

Troeven: een aangepast zwembad - reuzenpanda’s in Beauval zuiders genieten en meerdere terrasjes
Zin in een week ontspanning in een zonnig
Frans decor? In de zuiderse temperaturen
neem je een verfrissende duik in het zwembad
en speel je een spelletje petanque. Je bezoekt
pittoreske steden, doet een terrasje of gaat
snuisteren op één van de vele marktjes. Als
kers op de taart maak je een beestige uitstap
naar de dierentuin in Beauval, de grootste zoo
van Frankrijk. Geniet je deze zomer mee?

TP-info: Koken op een camping gezellig?
Absoluut! En zeker op deze luxecamping. Het
kampeerterrein is groot, ruim en enorm netjes!
De volledige accommodatie is aangepast aan
de doelgroep waardoor verblijven er een groot
plezier is. De eigenaars spreken meerdere
talen en helpen jullie als TP-ploeg graag mee
op weg.

10 - 17 juli 2021
Centrum: Camping Parc de la Brenne
TP-ploeg van 3 personen
Ongeveer 15 deelnemers
Huurwagen
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Jomba

(Ont)spannend Spanje in Esponella (ES)
Doelgroep: Licht tot matig verstandelijke beperking

Troeven: Waterfun in Aquabrava - gezellig Besalu - beach- en
watersportdag - avontuur voor durvers - een Échte vakantie
Waterpret, cultuur, relaxen en wat avontuur.
Dit is in een notendop onze vakantie naar
Esponellà! We bezoeken het waterpretpark
Aquabrava, gaan op uitstap naar het dorpje
Besalu en leven ons uit op de Middellandse
Zee met allerlei watersporten. De durvers
onder ons kunnen zich wagen aan een tikkeltje
avontuur. We verblijven in een mooie villa met
zwembad. Zin in een portie spanning met

RMT 28 juli - 6 augustus 2021
Centrum: Casa de Colonies Can Qué
TP-ploeg van 5 personen
Ongeveer 40 deelnemers
Huurwagen ter plaatse
2 vergezellende familieleden mogelijk

de nodige ontspanning? Niet twijfelen is de
boodschap!
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 branders met grote paellapannen,
drie grote koelkasten, een grote diepvriezer,
een industriële vaatwasser en voldoende groot
en klein keukenmateriaal om er een onvergetelijke TP-vakantie van te maken. Verder is er ook
mogelijkheid om te BBQ’en. Naast de inkopen
en het koken van maaltijden, zorgen jullie ook
voor het onderhoud van het vakantiehuis én
dat het vakantiehuis, na inspectie en inventarisatie, perfect wordt afgeleverd op het einde
van jullie vakantie.

Musicalspetters in Antwerpen - Linkeroever (BE)
Troeven: professionele zangles - theaterles van echte acteurs - dynamisch dansen - optreden in een echt theater - zing en dans door de stad
Het podium staat klaar, je stem is opgewarmd,
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. Enkele 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!

ANT 12 - 17 juli 2021
Centrum: De Spits
TP-ploeg van 4 personen
Ongeveer 40 deelnemers
Eigen wagen

(onkostenvergoeding voor 1 wagen)
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TP-info: Tp’en op de musicalvakantie klinkt
vast als muziek in de oren. In het internaat ‘de
Spits’ op Linkeroever staat een ruime keuken
tot je beschikking. Die is modern 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 avondmaal 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!

Jomba

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

Troeven: Bellewaerde, subtropisch zwembad, gocarts, minigolf,
spelen op het strand
Is de wildwaterbaan jouw ding of sla je ook
graag een balletje op de golfbaan? Ga dan zeker mee naar De Haan! Op het strand waag je
je aan te gekke strand- en duinspelen en vind
je misschien wel een echte piratenschat. Leef
je uit in het subtropisch zwembad en laat je
van je stoerste piratenkant zien op de daguit-

ANT 1 - 8 augustus 2021
Centrum: Het Galjoen
TP-ploeg van 4 personen
Ongeveer 18 deelnemers
Eigen wagenn

(onkostenvergoeding voor 1 wagen)

2 vergezellende familieleden mogelijk

stap naar pretpark Bellewaerde. We sluiten de
vakantie af met een spelletje minigolf. 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 vergetelheden is er ook een buurtwinkel in de
straat. Daarnaast kun je via de eigenaar van
het centrum brood bestellen. Aanwezig zijn
potten en pannen van variabele grootte, een
oven en een microgolf. Daarnaast zijn er zes
gasvuren, een diepvriezer en vier koelkasten
tot jullie beschikking. Alles wat je nodig hebt
om deze waterratten van een ultieme maaltijd
te voorzien!

Zuiderse actie in Die-Romeyer (FR)
Doelgroep: licht verstandelijke beperking

Troeven: zalig zwemmen - coole canyoning – mountainbiketocht –
touwenparcours - terrasjes
Gooi sport, cultuur, actie, avontuur, ambiance en een zwoele zomerzon in een blender
en klaar is ... Die-Romeyer! Je verblijft in een
prachtig middeleeuws gebouw met eigen
zwembad. Met een bangelijk touwenparcours,
een mountainbiketocht, een verfrissende canyoning en een zalig terrasje onder de zwoele
zomerzon krijg je een avontuurlijke zuiderse
mix voorgeschoteld. Plus een snuifje cultuur?
Ah oui, à Die! Allons-y!
TP-info: Jullie verblijven in een middeleeuws
gebouw, maar de keuken in Die kan allerminst
‘middeleeuws’ genoemd worden.

De ruime keuken en het materiaal zijn in
perfecte staat, klaar om de deelnemers 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. Belangrijk is dat elke groep
het gebouw dient achter te laten in goede
staat. De eindschoonmaak 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.
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ANT 5 - 14 augustus 2021
Centrum: La Bastide des Hautes Roches
TP-ploeg van 4 personen
Ongeveer 30 deelnemers
Huurwagen ter plaatse
4 vergezellende familieleden mogelijk
Zuiderse actie in
Die-Romeyer (FR)

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

Troeven: racen met gocarts – marktbezoek – jumpen op een
springkasteel – subtropisch 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 dit
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

RMT 25 juli - 1 augustus 2021
Centrum: Vakantiehuis Fabiola
TP-ploeg van 4 personen
Ongeveer 26 deelnemers
Eigen wagen

(onkostenvergoeding voor 1 wagen)
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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.
Die 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 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 allround
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.

Jomba

Maasmechelen mix in Maasmechelen (BE)

Doelgroep: Licht, matig tot ernstig verstandelijke beperking,
waaronder enkele rolstoelgebruikers. 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 daguitstap
staan al zeker op het programma. De knotsgekke monitoren maken er voor jou alvast een
topweek van! Oh ja, we hebben ook ons eigen
subtropisch zwembad en een springkasteel.
Springen maar! Het wordt een vakantie die je
niet snel zult vergeten.

RMT 8 - 15 augustus 2021
Centrum: Vakantiehuis Fabiola
TP-ploeg van 2 personen
Ongeveer 45 deelnemers
Eigen wagen

(onkostenvergoeding voor 1 wagen)

TP-info: In Maasmechelen staat de TP-ploeg
niet in voor het koken. Het eten wordt er
namelijk bereid in de grootkeuken van het
centrum. De 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 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 ondersteuning
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.

Prikkelparadijs in Brasschaat (BE)

Doelgroep: matig tot ernstig verstandelijke beperking,
waaronder enkele rolstoelgebruikers.
Troeven: Spetteren in het zwembad - genieten en snoezelen - op stap naar
de speeltuin - ontspanning van de bovenste plank - te gekke spelletjes
Wat is het fijn om in Brasschaat te zijn! In het
zwembad geniet je samen met je monitoren van een verfrissende duik in het water.
Snoezelen, gekke spelletjes en vooral heel veel
genieten staan op je programma deze week.
Je gaat naar de speeltuin om te ravotten en

spelen met je vrienden. Ook de uitstap naar de
Zoo zal zeker en vast de moeite zijn! Dit wordt
een vakantie die je niet snel zult vergeten!
TP-info: Kamphuis Sterren op domein de
Bielebale in Brasschaat is een gloednieuw
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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?

Intens 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
gezellige 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 dieetmaaltijden en zorgt ervoor dat die bij
de juiste deelnemer terechtkomen. 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
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(niet de afwas van het ontbijt, middag- en
avondmaal).
Ook zorg je voor technische ondersteuning
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 en naar de dokter en/of het
ziekenhuis indien nodig.
Voor deze vakantie zoeken we een logistiek
medewerker.

RMT 10 - 17 juli 2021
Centrum: Die Loyale
1 logistiek medewerker
Ongeveer 35 deelnemers
Eigen wagen

(onkostenvergoeding voor 1 wagen)

Jomba

Zalig ontspannen in Maasmechelen (BE)

Doelgroep: matig tot ernstig verstandelijke beperking,
waaronder enkele rolstoelgebruikers.
Troeven: sport- en spelpark - supersnoezelruimte - subtropisch
zwemparadijs - heerlijk luchtkussen
Belangrijke mededeling! Voor ontspanning en
plezier moet je in Maasmechelen zijn. Je maakt
een verrassende daguitstap en je amuseert
je rot op het luchtkussen. 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 heerlijke relaxvakantie op jouw maat!

RMT 16 - 23 juli 2021
Centrum: Vakantiehuis Fabiola
1 logistiek medeweker
Ongeveer 15 deelnemers
Eigen wagen

(onkostenvergoeding voor 1 wagen)

TP-info: In Maasmechelen staat de TP-ploeg
niet in voor het koken. Het eten wordt er
namelijk bereid in de grootkeuken 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 allround
medewerker. Dat wil zeggen: naar de winkel
gaan, opruimen en opkuisen, je zorgt voor
het vervoer van en naar de dokter en/of het
ziekenhuis indien nodig.
Voor deze vakantie zoeken we een logistiek
medewerker.

Mix & Fun in Maasmechelen (BE)
Doelgroep: fysieke beperking

Troeven: uitdagende activiteiten, genieten in het zwembad, samen
naar de markt, daguitstap naar Toverland
Plezier en gezellig samen zijn staan centraal op
deze vakantie. Jongeren met en zonder fysieke
beperking beleven samen de tijd van hun
leven. Uitdagende activiteiten, plonzen in het
zwembad, een bezoek aan de markt ... je be-

leeft het er allemaal in Vakantiehuis Fabiola in
Maasmechelen! En om het helemaal compleet
te maken, trek je met z’n allen naar attractiepark Toverland! Waar wacht je nog op?
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TP-info: In Maasmechelen staat de TP-ploeg niet in
voor het koken. Het eten wordt er namelijk bereid in de
grootkeuken 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
er voor 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 allround medewerker. Dat
wil zeggen: naar de winkel gaan, opruimen en
opkuisen, je zorgt voor het vervoer van en naar
de dokter en/of het ziekenhuis indien nodig.
Voor deze vakantie zoeken we een logistiek
medewerker.

ANT 2 - 9 juli 2021
Centrum: Vakantiehuis Fabiola
1 logistiek medeweker
Ongeveer 35 deelnemers
Eigen wagen

(onkostenvergoeding voor 1 wagen)

Vakantietoppers in Maasmechelen (BE)

Doelgroep: matig tot ernstig verstandelijke beperking
Troeven: daguitstap naar Toverland, supersnoezelruimte,
genieten in het zwembad, chillen op het luchtkussen
Nood aan een vakantie met dat ietsje meer?
Dan hebben wij voor jou de ideale vakantie
in petto. 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: In Maasmechelen staat de TP-ploeg
niet in voor het koken. Het eten wordt er

ANT 9 - 16 juli 2021
Centrum: Vakantiehuis Fabiola
1 logistiek medeweker
Ongeveer 30 deelnemers
Eigen wagen

(onkostenvergoeding voor 1 wagen)
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namelijk bereid in de grootkeuken 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 er voor 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 allround
medewerker. Dat wil zeggen: naar de winkel
gaan, opruimen en opkuisen, je zorgt voor
het vervoer van en naar de dokter en/of het
ziekenhuis indien nodig.
Voor deze vakantie zoeken we een logistiek
medewerker.

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 bedoeling om hen mee te nemen
naar andere locaties in de stad om daar activiteiten te doen.

ANT Exacte datum nog niet gekend
Centrum: binnenkort meer info
TP-ploeg van 2 personen
Ongeveer 10 monitoren
Eigen wagen (of bakfiets, openbaar

vervoer, alternatieve vervoersmiddelen …)
(onkostenvergoeding voor 1 wagen)

TP-info: De deelnemers 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 hebben. 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. Daarnaast sta je als
TP-ploeg in voor de ‘standaard’ TP-taken. Ook
logistieke 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.

Zomerklap in Antwerpen (BE)
De deelnemers van Zomerklap zijn nog maar
sinds korte tijd in België. Tijdens de grote
vakantie volgen ze allemaal Nederlandse les
via het 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 bereid je dan een warme
maaltijd. Daarnaast 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.

ANT 2 - 6 augustus 2021
Centrum: De Spits
TP-ploeg van 2 personen
Ongeveer 21 monitoren
Eigen wagen (of bakfiets, openbaar

vervoer, alternatieve vervoersmiddelen …)
(onkostenvergoeding voor 1 wagen)
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Kandidaat stellen
Ben je na het lezen van deze brochure volledig overtuigd om mee te gaan als TP-ploeg?
Van 10 tot 30 november 2020 kun je je kandidaat stellen voor onze provinciale TPvacatures! Kookploegen kunnen zich dus zowel voor vakanties van rMT als Antwerpen
kandidaat stellen binnen de provincie Antwerpen. De verdeling gebeurt dan in de
eerste week van december.
In de tweede week van december komen alle regio’s van Kazou samen om de verdelingen
te bekijken en ploegen zonder vakantie misschien toch nog blij te maken met een vakantie
bij een andere regio.

Hoe stel je je kandidaat?
Als VTP schrijf jij je volledige ploeg in. Je volgt hierbij de volgende stappen:
1. Ga naar de website rmt.kazou.be of antwerpen.kazou.be
2. Log in op je vrijwilligersprofiel.
3. Op de homepagina onder de knop ‘Apps’ vind je de ‘Vakantiekiezer’. KLIK!
4. In het vak ‘Monitool’ klik je onderaan op de knop ‘Start monitorentool’.
5. Kies je moniwerking. Bij de vakanties staat steeds vermeld of het er een uit regio Antwerpen
(ANT) of regio Mechelen Turnhout (rMT) is.
6. Update je profiel. Kijk na of al je gegevens kloppen en vul aan waar nodig.
Druk op ‘volgende’ als je klaar bent.
7. Kies de functie TP. Hierna verschijnen de vakanties die beschikbaar zijn voor TP’s.
8. Bij de extra vragen vermeld je de groepsleden van je TP-team.
9. Klaar!

Nog geen vrijwilligersprofiel?

aanmaken om je
Als je nog geen vrijwilligersprofiel hebt op onze website, moet je er eentje
.be of
t@kazou
gers.rm
vrijwilli
via
kandidaat te kunnen stellen. Laat ons iets weten
verder.
zo
je
we
helpen
dan
,
.be
@kazou
vrijwilligers.antwerpen
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Verdelingsregels
Bij het verdelen van de kandidaten en het samenstellen van TP-ploegen houden we ons aan
volgende spelregels:
•

Volledige ploegen hebben voorrang op onvolledige ploegen of individuele aanvragen.
Onvolledige ploegen hebben dan weer voorrang op individuele aanvragen.

•

Ploegen of individuele TP-leden met ervaring binnen Kazou vzw krijgen voorrang.

Bij onze eerste puzzel in december gelden ook nog:
•

Indien de ploeg vorig jaar uit de puzzel viel en nog minstens met de helft + 1 hetzelfde is
gebleven, dan krijgt deze ploeg voorrang.

•

De puzzel heeft voorrang, we proberen zo veel mogelijk ploegen of individuele TP-leden een
vakantie te geven.

•

Zijn beide ploegen evenwaardig qua ervaring en heeft één van de twee ploegen deze vakantie
vorig jaar al gedaan, dan krijgt de andere ploeg voorrang. Voorwaarde is hier ook dat de helft
+ 1 van de ploeg hetzelfde bleef.

•

Blijven er na bovenstaande verdelingsprincipes nog twee of meer evenwaardige ploegen
over? Dan kijken we eerst naar ervaring met koken voor grote groepen (ook in ander jeugdwerk) én naar eerdere coachings (indien van toepassing). Kortom, de meer ervaren ploeg
wordt op de meest uitdagende vakantie gezet.

•

Blijven er na bovenstaande verdelingsprincipes nog twee of meer evenwaardige ploegen
over? Dan beslist het lot welke ploeg de aanduiding krijgt.

In december kom je dus te weten met welke vakantie je op TP-avontuur kunt vertrekken! Val je
toch uit de boot? Na de eerste aanduiding komen alle niet-ingevulde vacatures van de verschillende
verbonden samen en kun je je zo nog kandidaat stellen voor deze open plekken.
Indien er onduidelijkheden zijn over je aanduiding, dan kun je altijd contact opnemen met het
Kazou-team.
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Einddatum

09-07-2021
09-07-2021
13-08-2021
27-08-2021
31-08-2021
08-07-2021
29-07-2021
09-08-2021
13-08-2021
20-08-2021
22-08-2021
26-08-2021
28-08-2021
12-07-2021
16-07-2021
24-07-2021
16-08-2021
16-08-2021
28-08-2021
30-08-2021
08-07-2021
10-07-2021
16-07-2021
19-07-2021
23-07-2021
30-07-2021
31-07-2021
07-08-2021

14-08-2021

02-07-2021
04-07-2021
09-08-2021
22-08-2021
27-08-2021
01-07-2021
22-07-2021
02-08-2021
09-08-2021
13-08-2021
16-08-2021
19-08-2021
21-08-2021
05-07-2021
09-07-2021
17-07-2021
09-08-2021
09-08-2021
21-08-2021
23-08-2021
01-07-2021
01-07-2021
07-07-2021
12-07-2021
14-07-2021
21-07-2021
22-07-2021
29-07-2021

05-08-2021

Start-

datum

La vita è bella

Gieren en brullen
Ravotten in ‘t bos
Kids in Wonderland
Ravotten in ‘t bos
Reis rond de wereld
De Kazouwerf
De Kazouwerf
Adventureproof
Disneyvakantie
Expeditie safari
Piraten aan zee
De waanzinnige boomhut
Criminele actievakantie
Go with the flow
Vertical Limit
Musicalvakantie
Go with the flow
Wild Adventure
Hits en kicks
Crazy rush
Fantasticable
Nieuw concept 13-14
Aquasplash
L’été préféré
Summer in Sant’Anna
Uitdagend Spanje
La vita è bella
Zuiderse actie

Toscane - Lunigiana (Italië)

Balen - Keiheuvel (België)
Brasschaat - Bielebale (België)
Loon op Zand (Nederland)
Brasschaat - Bielebale (België)
Balen - Keiheuvel (België)
Massembre (België)
Massembre (België)
Jupille - Garde Chasse (België)
Vertus (Frankrijk)
Beekse Bergen (Nederland)
De Haan (België)
Massembre (België)
Sy-Hamoir (België)
Ter Aar (Nederland)
Sapois (Frankrijk)
Linkeroever (Belgie)
Ter Aar (Nederland)
Jupille - Grange-Nicolas (België)
Epen (Nederland)
Sevenum - Patrijs (Nederland)
Gérardmer - Tétras (Frankrijk)
Camargue (Frankrijk)
Esponellà (Spanje)
Mont Saint-Michel - Pontorson (FR)
Toscane - Sant’Anna (Italië)
Gerona (Spanje)
Toscane - Lunigiana (Italië)
Die-Romeyer (Frankrijk)

Vakantie-		
concept
Centrum

Overzicht vakanties

13-14

07-08
07-08
07-08
07-08
07-08
09-10
09-10
09-10
09-10
09-10
09-10
09-10
09-10
11-12
11-12
11-12
11-12
11-12
11-12
11-12
13-14
13-14
13-14
13-14
13-14
13-14
13-14
13-14

ANT

RMT
RMT
RMT
RMT
RMT
ANT
RMT
RMT
RMT
RMT
RMT
RMT
RMT
RMT
RMT
ANT
RMT
ANT
ANT
RMT
ANT
RMT
RMT
ANT
RMT
ANT
RMT
ANT

Leeftijds- Monicluster
werking

4

4
4
5
4
4
4
4
5
4
6
5
4
4
5
4
4
5
5
4
6
4
4
5
4
5
4
4
4

TP

/

3
/
/
4
4
3
2
/
4
4
3
6
/
5

4
1
1
1
4
/
/
2
4
2
1
/
4

VGF
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02-08-2021

05-08-2021
12-08-2021
15-08-2021
16-08-2021
18-08-2021
22-08-2021
23-08-2021
02-07-2021
04-07-2021
07-07-2021
07-07-2021
13-07-2021
17-07-2021
21-07-2021
04-08-2021
05-08-2021
11-08-2021
18-08-2021
22-08-2021
10-07-2021
12-07-2021
18-07-2021
25-07-2021
28-07-2021
01-08-2021
05-08-2021
02-07-2021
09-07-2021
10-07-2021
16-07-2021
08-08-2021

14-08-2021
21-08-2021
22-08-2021
23-08-2021
27-08-2021
31-08-2021
30-08-2021
11-07-2021
13-07-2021
16-07-2021
16-07-2021
22-07-2021
27-07-2021
30-07-2021
13-08-2021
14-08-2021
20-08-2021
27-08-2021
31-08-2021
17-07-2021
17-07-2021
23-07-2021
01-08-2021
06-08-2021
08-08-2021
14-08-2021
09-07-2021
16-07-2021
17-07-2021
23-07-2021
15-08-2021
/
06-08-2021

La vita è bella
Aventura Italia
Coasts by bike
L’été préféré
Uitdagend Spanje
Nieuw Vénosc zomer
Hot summer
Crazy Bovec
Sunsetsurfen
Beach Mountain Experience
Villa Fantástica
West Highland Way
Hongaarse mocktails
Costa genietos
Adembenemend Zweden
Adrenalinekicks
Costa genietos
Adembenemend Zweden
Costa los gezelligitos
Relax op z’n Lignacs
Musicalspetters
Prikkelparadijs
Super-de-luxe-vakantie
(Ont)spannend Spanje
Ravotten aan zee
Zuiderse actie
Mix & fun
Vakantietoppers
Intens vakantieplezier
Zalig ontspannen
Maasmechelen Mix
On y va
Zomerklap

Toscane - Lunigiana (Italië)
Valle Aurina - Gruberhof (Italië)
België-Frankrijk-Groot-Brittannië
Mont Saint-Michel - Pontorson (FR)
Gerona (Spanje)
Vénosc (Frankrijk)
Hoogeloon (Nederland)
Bovec (Slovenië)
San Vicente (Spanje)
Estartit en Albanya (Spanje)
Viladasens (Spanje)
Drymen (Schotland)
Balaton en Boedapest (Hongarije)
Calabuig (Spanje)
Gustavsfors (Zweden)
Valclérieux (Frankrijk)
Calabuig (Spanje)
Gustavsfors (Zweden)
Empuriabrava (Spanje)
Lignac (Frankrijk)
Linkeroever (Belgie)
Brasschaat - Bielebale (België)
Maasmechelen (België)
Esponellà (Spanje)
De Haan (België)
Die-Romeyer (Frankrijk)
Maasmechelen (België)
Maasmechelen (België)
Maldegem (België)
Maasmechelen (België)
Maasmechelen (België)
Antwerpen
Antwerpen

13-14
13-14
13-14
13-14
13-14
13-14
13-14
15-16
15-16
15-16
15-16
15-16
15-16
15-16
15-16
15-16
15-16
15-16
15-16
JOMBA
JOMBA
JOMBA
JOMBA
JOMBA
JOMBA
JOMBA
JOMBA
JOMBA
JOMBA
JOMBA
JOMBA
LOKAL
LOKAL

ANT
RMT
ANT
RMT
RMT
ANT
RMT
ANT
RMT
ANT
ANT
RMT
RMT
ANT
ANT
RMT
RMT
RMT
ANT
Prov. Ant.
ANT
ANT
RMT
RMT
ANT
ANT
ANT
ANT
RMT
RMT
RMT
ANT
ANT

4
4
2
4
4
4
5
4
4
4
6
2
3
5
4
4
5
4
4
3
4
3
4
5
4
4
Logistiek
Logistiek
Logistiek
Logistiek
Logistiek
2
2

/
/
/
4
6
/
1
/
4
4
5
/
/
4
/
5
4
/
4
/
/
/
/
2
2
4
/
/
/
/
/
/
/

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 mag dan een vakan		 tiefunctie 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. Die extra persoon gaat mee als
		 vergezellend familielid én is ten laste
		 van jou.
- Er is plaats in het centrum om verge		 zellende familieleden mee te nemen én
		 er is een akkoord met Kazou nationaal.
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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: 9 euro per ingegane nacht. De
vergoeding omvat: verblijf en maaltijden.
Voor betalende activiteiten dienen de
vergezellende familieleden de werkelijke
kost (liefst ter plaatse) zelf te betalen.

- Je zorgt zelf voor het transport van de
		 vergezellende familieleden en eventuele
		 begeleider, voor hen worden geen
		busplaatsen voorzien.
Voor sommige bestemmingen zijn vergezellende familieleden mogelijk, maar altijd op
aanvraag. Per vakantie kun je zien hoeveel
plaatsen er zijn voor familieleden. Dat kan in
aanloop naar de zomer nog altijd wijzigen. We
moeten navragen bij ons nationaal secretariaat
of er plaats is, afhankelijk van de capaciteit én
de kamerverdeling in het centrum.

Wie is de TP-verantwoordelijke?
De TP-verantwoordelijke is iemand van je
ploeg die - zoals de naam het zelf zegt - de
verantwoordelijke is van jullie ploegje. Die
persoon is het aanspreekpunt voor praktische
zaken. Hij/zij houdt contact met de moniploeg,
het centrum en het Kazou-team. Hij/zij staat
in voor de goede gang van zaken binnen het
TP-gebeuren. Dat vraagt natuurlijk enig verantwoordelijkheidsgevoel.

Mag ik deelnemen aan
activiteiten op vakantie?
Voor TP-ploegen worden er door Kazou geen
standaard profileringsactiviteiten of activiteitenbudget voorzien. Indien je tijd over
hebt naast je TP-opdracht kun je op eigen
kosten deelnemen aan activiteiten. Dit altijd in
overleg met de VV, centrum en/of activiteitenpartner ter plaatse. Je moet deze activiteit zelf
betalen ter plaatse.

Moet ik als TP-ploeg deelnemen
aan de voorbereidingsvergaderingen?
We raden vanuit het Kazou-team aan om toch
minstens 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?
Het is en blijft een vakantie, dat betekent:
genieten! Maar zorg er natuurlijk voor dat
jullie TP-taken gebeuren. Overleg altijd met
de vakantieverantwoordelijke wanneer het
past om vrije tijd te plannen.

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

Moet ik mij meteen kandidaat
stellen in november?
Wanneer je je kandidaat stelt in november, heb
je een grote kans dat je mee kunt op TP-vakantie. Twijfel je nog, dan mag je gerust nog even
wachten. Doorheen het jaar zijn er altijd nog
vrije plekjes.
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Kazou Provincie Antwerpen

014 34 40 81
vrijwilligers.antwerpen@kazou.be
vrijwilligers.rmt@kazou.be
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