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We dromen allemaal ongetwijfeld alweer van een nieuwe zomer vol Kazou-momenten:
spelende deelnemers en vrijwilligers, de geur van zonnemelk en vers gemaaid gras,
maar ook van lekkere gerechten! En daarvoor zijn we opnieuw op zoek naar
enthousiaste TP-vrijwilligers! Het aanbod dit jaar is zeer ruim, gevarieerd en zoals je zal
zien ook hier en daar vernieuwd!
Snuister dit boekje even door en kom alles te weten over wat we allemaal uit onze
kookpot toveren voor zomer 2021. Je vindt er algemene informatie over onze werking,
een algemeen overzicht van de vakanties waar we technische ploegen voor nodig
hebben. Dit jaar voegden we er nog een gedetailleerd overzicht per vakantie aan toe,
zodat je direct op de hoogte bent van het reilen en zeilen van je favoriete vakanties.
Haal je koksmuts maar boven, maak je keuzes en laat ons deze weten! We kijken alvast
uit naar je reactie!
We zijn ook steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Dus ken je iemand die dit wel ziet
zitten, geef dit zeker door dan nemen wij contact op.
Neem gerust met ons contact op indien je nog meer informatie wenst of check
www.kazou.be.
Alvast bedankt!
Met smakelijke groeten
Team Kazou West-Vlaanderen

Verklarende begrippenlijst
• TP = technische ploeg
• TP’er = medewerker van een technische ploeg
• VTP = verantwoordelijke technische ploeg
• VV = vakantieverantwoordelijke
• MONI = monitor
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Je kandidatuur indienen kan tot en met 30 november 2020.
Belangrijk: Enkel de VTP moet de kandidatuur voor de volledige ploeg indienen.
• Online
Scan de QR-code of surf naar wvl.kazou.be/tp-kandidatuur.
Vul het formulier zo volledig mogelijk in.
• Heb je hier hulp bij nodig?
Bel of stuur ons een mailtje en wij helpen je met plezier verder!

Kazou West-Vlaanderen
Paulien Bousson & Jan Devreker
050 44 03 42
vrijwilligers.tp.wvl@kazou.be
•

Openingsuren vakantiedienst:
09u00 tot 12u00 en 14u00 tot 17u00
(vrijdag tot 12u00)

• Een volledige ploeg heeft meer kans op een effectieve aanduiding. Dien jullie
kandidatuur dan ook samen in.
• We vragen om minstens 2 keuzes op te geven. Hoe meer keuzes, hoe meer kans
op een effectieve aanduiding.
• Wens je op meerdere vakanties te koken, dan kan je dit best aangeven bij je
kandidatuur.
• We proberen eerst iedereen 1 keer aan te duiden en pas nadien bekijken we de
mogelijkheid om meerdere vakanties toe te wijzen.
• We proberen bij de aanduiding rekening te houden met ieder zijn keuze en
proberen de beste puzzel te vormen.
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We brengen je per brief en mail op de hoogte van de aanduiding en dat op
14 december 2020. We vragen om tot dan geduld te hebben.

Technische ploeg is een ruim begrip, maar bestaat uit twee duidelijke taken nl.
maaltijden bereiden en technische ondersteuning. We geven graag nog wat extra uitleg
bij de verschillende opdrachten en de functie van VTP.
TAAK VAN EEN VTP
• Voor de vakantie
o Organiseren voorbereidende vergadering
o Opmaken menu in samenspraak met het team
o Praktische afspraken maken
o Extra kookmateriaal reserveren
o Klaarzetten materiaal voor vertrek
o Contact met de vakantiedienst, VV en eventueel ouders (diëten, allergieën,
…)
• Tijdens de vakantie
o Beheer van TP-budget
o Praktische afspraken maken
o Opvolging taken
o Team aansturen en ondersteunen
o Taken van een TP (zie verder)
• Na de vakantie
o Afrekening opmaken van het TP-budget
o Evaluatie van de vakantie opmaken

5

TAAK VAN EEN TP
• Voor de vakantie
o Aanwezig zijn op de voorbereidende vergadering (opmaken menu,…)
o Helpen met de praktische voorbereidingen waar nodig
• Tijdens de vakantie
o Gevarieerd, gezond en hygiënisch koken
o Onderhouden van het sanitair op regelmatige basis
o Inkopen doen
o Afwas doen en begeleiden

BESCHIKBARE PLAATSEN
• We geven een indicatie per bestemming of dit mogelijk is, alsook het maximum
aantal vergezellende familieleden dat meekan. Dit kun je herkennen aan het
symbooltje
.
• Steeds doorgeven bij je kandidatuur aan de vakantiedienst, we bekijken of elke
aanvraag mogelijk is naargelang het aantal bedden en de kamerverdeling.
Nadien bezorgen we een definitieve goedkeuring. Niet in alle centra is dit
mogelijk door het beschikbaar aantal bedden.
VERGEZELLENDE KINDEREN
• Zelfde leeftijd als de deelnemers
o We raden sterk aan om de kinderen in te schrijven als deelnemer.
o Op deze manier kunnen ze deelnemen aan het volledige programma.
• Andere leeftijd dan de deelnemers
o Kunnen mee als extra, indien er voldoende plaats is in het centrum.
o Kinderen onder de 7 jaar kunnen gratis mee.
o Vanaf 7 jaar (geboortejaar 2014) betaal je 9 euro per ingegane nacht ter
plaatse per kind voor overnachtingen, maaltijden en verzekering. Hiervoor
ontvang je een factuur na de vakantie.
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VERGEZELLENDE VOLWASSENE
We gaan er vanuit dat elke volwassene mee gaat als TP’er binnen een ploeg. Maar in
uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat er iemand als vergezellende volwassene mee
gaat om bijvoorbeeld voor de kinderen te zorgen. Deze extra persoon kan mee indien
praktisch mogelijk en na goedkeuring van de vakantiedienst. Voor elke vergezellende
volwassene betaal je 9 euro per ingegane nacht ter plaatse. Hiervoor ontvang je een
factuur na de vakantie.
DEELNEMEN AAN EXTERNE ACTIVITEITEN
• Kan in overleg met de vakantiedienst, VV en eventueel de partner ter plaatse.
• De kostprijs hiervan is afhankelijk van de activiteit en zal na de vakantie
gefactureerd worden of ter plaatse betaald moeten worden.
• Graag doorgeven op voorhand aan de vakantiedienst. Dan kunnen we dit
praktisch bekijken of doorgeven aan onze partners.

Met Kazou vertrek je goed verzekerd op vakantie.
Als TP’er ben je verzekerd voor:
• Ziekte (tijdens de vakantie)
• Ongeval (tijdens de vakantie) en eventuele kosten na de vakantie
• Burgerlijke aansprakelijkheid
• Schade aan de wagen (= aanvullende omniumverzekering)
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WAARDERINGSBUDGET TP’ERS
• € 3.10 per dag per persoon, te besteden op vakantie
• De VTP krijgt dit mee en er moet hiervan een betalingsbewijs van toegevoegd
worden aan de kasstaat
• Traktatiebudget van 15 euro p.p.
VERGOEDING VERPLAATSING
• Voorbereidingen
o € 0,25 per kilometer
o In te dienen via een persoonlijke onkostenstaat op de vakantiedienst
• Heen- en terugreis
o De effectief gereden km’s mogen na de vakantie ingediend worden via een
persoonlijke onkostenstaat. Bij ploegen van 4 TP’ers rekenen we 1 wagen.
Bij ploegen vanaf 5 personen kunnen de gereden kilometers van een
tweede wagen ingebracht worden. Vergezellende familieleden worden niet
meegeteld in het aantal ploegleden.
o Bepaalde vakanties in het buitenland krijgen al dan niet ter plaatse een
huurwagen toegewezen. Soms is ook de heen- of terugreis met een
huurwagen. Minimumleeftijd van de bestuurder van de huurwagen moet
23 jaar zijn. Meer info vind je in het gedetailleerd overzicht.
• Verre bestemmingen
o Voor sommige bestemmingen is er een budget voorzien voor een maaltijd
onderweg en overnachting. Meer info krijg je van de VTP.
o Dit is enkel wanneer de heen- en/of terugrit met een huurwagen een
nachtreis omvat.

Neem je agenda erbij en noteer deze data alvast met een uitroepteken in je agenda!
• 30/11/2020 – deadline indienen kandidaturen
• 14/12/2020 – bekendmaking aanduiding per mail en brief
• 27/02/2021 – Met Volle Goesting: vorming voor alle vrijwilligers
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Dit jaar zoeken we ook enthousiaste en gemotiveerde Technische Ploegen voor enkele
winter-/lentevakanties. Heb jij zin om de hartjes (en maagjes) van onze deelnemers te
verwarmen met jouw lekkere gerechtjes? Vermeld dit dan zeker in je kandidatuur via
het online formulier!
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Van alle vakanties kan je de gedetailleerde informatie nalezen verder in deze brochure.
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5/07

14

01/07/2021 - 05/07/2021

Kids in Wonderland
Roeselare-Tielt



Aantal dlnrs: 60
Aantal moni’s: 9

Aantal TP’ers: 5

sprookjesland Efteling
betoverend verteltheater
magisch sprookjesbal
plonzen in een natuurzwembad
De Klokkenweide
http://www.klokkenweide.nl
Max. 1 VF



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door centrum
 Buschauffeur ter plaatse

03/07/2021 - 07/07/2021

Jabbedabbedoevakantie
Oostende



Aantal dlnrs: 30
Aantal moni’s: 5

Aantal TP’ers: 4

bezoek Prehistomuseum
holbewonerspakje maken
dinomaskers knutselen
zalig zwemmen
Les Cent Fontaines
http://www.lescentfontaines.be
Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.



 Eindopkuis door centrum, enkel keuken door TP
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12/07/2021 - 16/07/2021

Hulpverlenersvakantie
Oostende



Aantal dlnrs: 58
Aantal moni’s: 9

Aantal TP’ers: 5

bij de brandweer
dagje Sea Life
de boeiende EHBO-wereld
op bezoek in het ziekenhuis
bij de politie
De Wullok
http://www.jeugdherbergen.be/nl/blankenberge
Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.



 Eindopkuis door centrum

17/07/2021 - 21/07/2021

Echte superhelden
Brugge



Aantal dlnrs: 42
Aantal moni’s: 7

Aantal TP’ers: 4

Jumpsky
superheldencape knutselen
zotte speeltuin
verfrissend zwembad
Verloren Bos
https://verlorenbos.be/nl/
Max. 4 VF



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door centrum
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02/08/2021 - 06/08/2021

Reis rond de wereld
Brugge





Aantal dlnrs: 36
Aantal moni’s: 6

Aantal TP’ers: 4

reuzenpanda’s bezoeken
dierenpark Pairi Daiza
waterpret in de Gavers
verteltheater
werelds knutselen
't Schipken
http://www.jeugdherbergen.be/nl/jeugdherbergen/in-het-groen/geraardsbergen-tschipken
Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.


 Eindopkuis door centrum
 De TP logeert in een bungalow op het domein De Gavers.

09/08/2021 - 13/08/2021

Ridders en jonkvrouwen
Zuid-West-Vlaanderen



Aantal dlnrs: 30
Aantal moni’s: 5

Aantal TP’ers: 4

Kasteel van Modave
spannende roofvogelshow
middeleeuwse schattenjacht
gekke trucjes met de hofnar
Speeldomein Koningin Fabiola
Les Cent Fontaines
http://www.lescentfontaines.be
Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.



 Eindopkuis door centrum, enkel keuken door TP
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15/08/2021 - 22/08/2021

Dier en plezier
Brugge



Aantal dlnrs: 40
Aantal moni’s: 6

Aantal TP’ers: 4

verrassende blotevoetentocht
duik in het zwembad
bezoek aan Pairi Daiza
kanotocht
avontuurlijk moerasparcours
Jeugdverblijf Oud klooster
http://www.oudkloosterdikkele.be
Max. 2 VF



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door centrum

20/08/2021 - 24/08/2021

Feesten & beesten
Roeselare-Tielt



Aantal dlnrs: 45
Aantal moni’s: 7

Aantal TP’ers: 4

groot feest met eigen slotshow
huifkartocht
bezoek alpacaboerderij
workshop met valkenier
subtropisch zwembad
Heideven
http://www.heideven.be/
Max. 10 VF



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door TP
 De TP verblijft in een apart huisje op het domein.
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21/08/2021 - 25/08/2021

Ezelpret
Zuid-West-Vlaanderen



Aantal dlnrs: 30
Aantal moni’s: 5

Aantal TP’ers: 4

op bezoek op de ezelboerderij
ezeltjes verzorgen
vlechtjes in manen leggen
Daguitstap
Parsifal
https://www.ksahemen.be/hemen/parsifal
Op aanvraag



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door TP

23/08/2021 - 27/08/2021

Kids in Wonderland
Brugge



Aantal dlnrs: 60
Aantal moni’s: 9

Aantal TP’ers: 5

sprookjesland Efteling
betoverend verteltheater
magisch sprookjesbal
plonzen in een natuurzwembad
De Klokkenweide
http://www.klokkenweide.nl
Max. 1 VF



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door centrum
 Buschauffeur ter plaatse
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23/08/2021 - 27/08/2021

Spring in 't veld
Zuid-West-Vlaanderen



Aantal dlnrs: 30
Aantal moni’s: 5

Aantal TP’ers: 4

ravotten in het groen
trampolinepark
Zoo Antwerpen
zwembadbezoek
Jeugdherberg Gagelhof
https://www.jeugdherbergen.be/nl/zoersel
Max. 4 VF



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door centrum, keuken door TP.

26/08/2021 - 30/08/2021

Ezelpret
Roeselare-Tielt



Aantal dlnrs: 30
Aantal moni’s: 5

Aantal TP’ers: 4

op bezoek op de ezelboerderij
ezeltjes verzorgen
vlechtjes in manen leggen
Daguitstap
Parsifal
https://www.ksahemen.be/hemen/parsifal
Op aanvraag



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door TP
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02/07/2021 - 09/07/2021

Vliegensvlug
Brugge



Aantal dlnrs: 50
Aantal moni’s: 8

Aantal TP’ers: 4

pretpark Toverland
razendsnelle attracties
vliegen met een drone
subtropisch zwemparadijs
De Winner
https://www.hopper.be/nl/jeugdverblijf/de-winner
Max. 10 VF



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door centrum

03/07/2021 - 10/07/2021

Strandkriebels
Brugge



Aantal dlnrs: 60
Aantal moni’s: 10

Aantal TP’ers: 5

bouw je eigen vlot
ravotten in de duinen
peddelen in een reuzekano
spetteren in Center Parcs
plezier in Bellewaerde
Horizon vzw
http://www.zeeklassen.be/
Max. 3 VF



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door centrum
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05/07/2021 - 09/07/2021

Allez Asterix
Roeselare-Tielt



Aantal dlnrs: 44
Aantal moni’s: 7

Aantal TP’ers: 4

Parc Astérix ontdekken
toverdrank brouwen
subtropisch zwembad
Maison Familiale Rurale


 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
 Eindopkuis door centrum, keuken door TP
 Buschauffeur ter plaatse

09/07/2021 - 16/07/2021

Gieren en brullen
Zuid-West-Vlaanderen



Aantal dlnrs: 45
Aantal moni’s: 7

Aantal TP’ers: 4

gieren in Bobbejaanland
brullen in GaiaZOO
splashen in het zwembad
racen met gocarts
springen op de trampolines
Keiheuvel
http://www.keiheuvel.be
Max. 4 VF



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door centrum
 Slapen in trekkershutten
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10/07/2021 - 17/07/2021

Criminele actievakantie
Brugge



Aantal dlnrs: 58
Aantal moni’s: 9

Aantal TP’ers: 5

supersnelle deathride
steil rotsklimmen
glibberige grotklimtocht
denderend touwenparcours
zelf rappellen
Rochers de Sy
http://www.fun-adventure.be/
Max. 3 VF



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door centrum

12/07/2021 - 16/07/2021

Disneyvakantie
Brugge



Aantal dlnrs: 52
Aantal moni’s: 8

Aantal TP’ers: 4

2 dagen Disneyland Parijs
kasteel van Doornroosje
plonzen in het zwembad
ontmoet al je Disneyvrienden
MFR Vertus
http://www.mfrvertus.com
Max. 4 VF



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door centrum
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19/07/2021 - 23/07/2021

Allez Asterix
Brugge



Aantal dlnrs: 42
Aantal moni’s: 7

Aantal TP’ers: 4

Parc Astérix ontdekken
toverdrank brouwen
subtropisch zwembad
Maison Familiale Rurale


 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
 Eindopkuis door centrum, keuken door TP
 Buschauffeur ter plaatse

23/07/2021 - 30/07/2021

Expeditie safari
Brugge



Aantal dlnrs: 60
Aantal moni’s: 9

Aantal TP’ers: 5

huifkarrit
verfrissende zwemvijver
Speelland Beekse Bergen
twee dagen safariplezier
kijkje achter de schermen
De Kievit
http://www.dekievit.info
Max. 3 VF



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door centrum
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29/07/2021 - 05/08/2021

Ketnet #likeme
Zuid-West-Vlaanderen



Aantal dlnrs: 40
Aantal moni’s: 6

Aantal TP’ers: 4

dans & zing met coaches
ontmoet de acteurs
beleef de #likeme-sfeer
#likeme-liedjes
#likeme-choreografie
Massembre
http://www.massembre.be/
Op aanvraag



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door centrum

31/07/2021 - 07/08/2021

Criminele actievakantie
Oostende



Aantal dlnrs: 50
Aantal moni’s: 8

Aantal TP’ers: 4

supersnelle deathride
steil rotsklimmen
glibberige grotklimtocht
denderend touwenparcours
zelf rappellen
Rochers de Sy
http://www.fun-adventure.be/
Max. 4 VF



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door centrum
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09/08/2021 - 16/08/2021

Adventureproof
Roeselare-Tielt



Aantal dlnrs: 54
Aantal moni’s: 8

Aantal TP’ers: 5

vlottenbouw en -tocht
spannende deathride
bibberen op avonturenparcours
slapen in een jachthut
spetterende waterolympiade
Le Garde Chasse
http://www.legardechasse.be
Max. 2 VF



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door centrum

13/08/2021 - 20/08/2021

Expeditie safari
Zuid-West-Vlaanderen



Aantal dlnrs: 60
Aantal moni’s: 9

Aantal TP’ers: 5

huifkarrit
verfrissende zwemvijver
Speelland Beekse Bergen
twee dagen safariplezier
kijkje achter de schermen
De Kievit
http://www.dekievit.info
Max. 3 VF



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door centrum
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16/08/2021 - 23/08/2021

Go4
Brugge



Aantal dlnrs: 85
Aantal moni’s: 13

Aantal TP’ers: 7

strijden voor de GO4-trofee
spannende avonturendag
duik in het zwembad
survivaltechnieken
sluipen door de speleobox
De Winner
https://www.hopper.be/nl/jeugdverblijf/de-winner
Max. 10 VF



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door centrum

20/08/2021 - 27/08/2021

Gieren en brullen
Brugge



Aantal dlnrs: 45
Aantal moni’s: 7

Aantal TP’ers: 4

gieren in Bobbejaanland
brullen in GaiaZOO
splashen in het zwembad
racen met gocarts
springen op de trampolines
Keiheuvel
http://www.keiheuvel.be
Max. 4 VF



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door centrum
 Slapen in trekkershutten
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23/08/2021 - 30/08/2021

Ridders en jonkvrouwen
Brugge



Aantal dlnrs: 85
Aantal moni’s: 13

Aantal TP’ers: 7

Robin Hood achterna
gekke trucjes met de hofnar
Toverland
spannend ridderverhaal
subtropisch zwembad
De Winner
https://www.hopper.be/nl/jeugdverblijf/de-winner
Max. 10 VF



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door centrum

01/07/2021 - 08/07/2021

Crazy rush
Zuid-West-Vlaanderen





Aantal dlnrs: 75
Aantal moni’s: 10

Aantal TP’ers: 6

magisch Toverland
Crazy Crasher & rodeostier
hoogteparcours
Highland Games
freerunbaan & trampolines
De Patrijs
http://www.groepsgebouw.nl/groepsverblijven/evertsoord/groepsaccommodatielimburg-patrijs
Max. 6 VF


 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door centrum
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02/07/2021 - 09/07/2021

Vertical Limit
Brugge



Aantal dlnrs: 45
Aantal moni’s: 6

Aantal TP’ers: 4

rappellen van een rots
boogschieten
pretpark Frapertuis
hoogteparcours & deathride
zwembad van Munster
Le Haut du Tôt
http://www.odcvl.org/centre/le-haut-du-tot
Max. 5 VF



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door centrum

02/07/2021 - 09/07/2021

Apenstreken
Oostende



Aantal dlnrs: 50
Aantal moni’s: 6

Aantal TP’ers: 4

initiatie waterski
klimbos Veluwe
dierenpark Apenheul
zwemmen
fietsen door de Veluwe
De Buiteling
http://www.opkamp.nl
Max. 1 VF



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door centrum
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08/07/2021 - 15/07/2021

Ultieme dansvakantie
Zuid-West-Vlaanderen



Aantal dlnrs: 40
Aantal moni’s: 5

Aantal TP’ers: 4

dance till you drop
waanzinnige waterplaza
bezoek aan een cool zwembad
slotshow
Massembre
http://www.massembre.be/
Op aanvraag



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door centrum

09/07/2021 - 16/07/2021

Apenstreken
Brugge



Aantal dlnrs: 50
Aantal moni’s: 6

Aantal TP’ers: 4

initiatie waterski
klimbos Veluwe
dierenpark Apenheul
zwemmen
fietsen door de Veluwe
De Buiteling
http://www.opkamp.nl
Max. 1 VF



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door centrum
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10/07/2021 - 17/07/2021

Kicks & Tricks
Brugge



Aantal dlnrs: 40
Aantal moni’s: 5

Aantal TP’ers: 4

daguitstap Efteling
paintball
telegeleide miniracers
trampolinepark
vlotten bouwen
Groepsaccommodatie De Roerdomp (De Grote Beerze)
https://www.deroerdomp.nl/
Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.



 Eindopkuis door centrum

19/07/2021 - 26/07/2021

Wild Adventure
Oostende



Aantal dlnrs: 60
Aantal moni’s: 7

Aantal TP’ers: 5

grootse via ferrata
bewegende pamperpaal
spannende deathride
vlottenbouw en -tocht
spetterende waterolympiade
La Grange-Nicolas
http://www.lagrangenicolas.be
Max. 5 VF



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door centrum
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24/07/2021 - 31/07/2021

Hits en kicks
Brugge



Aantal dlnrs: 70
Aantal moni’s: 9

Aantal TP’ers: 6

lasergamen in een grot
arrow battle & katapult
subtropisch zwembad
megaklimparcours
Alpine Coaster
't Zinkviooltje
http://www.zinkviooltje.nl
Max. 10 VF



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door centrum
 De kamers zijn eerder krap. Het is altijd mogelijk om op de camping te verblijven in
samenspraak met de vakantiedienst.

26/07/2021 - 02/08/2021

Go with the flow
Roeselare-Tielt



Aantal dlnrs: 60
Aantal moni’s: 7

Aantal TP’ers: 5

pretpark Duinrell
subtropisch zwembad Tikibad
bodyboarden
poldersporten
tuben
Het Zwaluwnest
http://www.hetzwaluwnest.nl
Max. 7 VF



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door centrum
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29/07/2021 - 05/08/2021

Crazy Beachfun
Zuid-West-Vlaanderen



Aantal dlnrs: 69
Aantal moni’s: 8

Aantal TP’ers: 6

klimmen
golfsurfen
bubbelvoetbal
Archery Tag
raften en mega-SUP
De Witte Reep
http://www.dewittereep.nl
Max. 4 VF



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door centrum

02/08/2021 - 09/08/2021

Go with the flow
Oostende



Aantal dlnrs: 60
Aantal moni’s: 7

Aantal TP’ers: 5

pretpark Duinrell
subtropisch zwembad Tikibad
bodyboarden
poldersporten
tuben
Het Zwaluwnest
http://www.hetzwaluwnest.nl
Max. 7 VF



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door centrum
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12/08/2021 - 19/08/2021

Survival
Oostende



Aantal dlnrs: 40
Aantal moni’s: 5

Aantal TP’ers: 4

workshop overleven in natuur
vuurtechnieken
slapen in een boomhut
proeven van insecten
shelter bouwen
Massembre
http://www.massembre.be/
Op aanvraag



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door centrum

14/08/2021 - 21/08/2021

Hits en kicks
Roeselare-Tielt



Aantal dlnrs: 80
Aantal moni’s: 10

Aantal TP’ers: 6

lasergamen in een grot
arrow battle & katapult
subtropisch zwembad
megaklimparcours
Alpine Coaster
't Zinkviooltje
http://www.zinkviooltje.nl
Max. 10 VF



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door centrum
 De kamers zijn eerder krap. Het is altijd mogelijk om op de camping te verblijven in
samenspraak met de vakantiedienst.
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16/08/2021 - 23/08/2021

Wild Adventure
Zuid-West-Vlaanderen



Aantal dlnrs: 60
Aantal moni’s: 7

Aantal TP’ers: 5

grootse via ferrata
bewegende pamperpaal
spannende deathride
vlottenbouw en -tocht
spetterende waterolympiade
La Grange-Nicolas
http://www.lagrangenicolas.be
Max. 5 VF



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door centrum

20/08/2021 - 27/08/2021

Apenstreken
Brugge



Aantal dlnrs: 50
Aantal moni’s: 6

Aantal TP’ers: 4

initiatie waterski
klimbos Veluwe
dierenpark Apenheul
zwemmen
fietsen door de Veluwe
De Buiteling
http://www.opkamp.nl
Max. 1 VF



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door centrum
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23/08/2021 - 30/08/2021

Go with the flow
Brugge



Aantal dlnrs: 60
Aantal moni’s: 7

Aantal TP’ers: 5

pretpark Duinrell
subtropisch zwembad Tikibad
bodyboarden
poldersporten
tuben
Het Zwaluwnest
http://www.hetzwaluwnest.nl
Max. 4 VF



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door centrum

05/07/2021 - 12/07/2021

L'été préféré
Brugge



Aantal dlnrs: 44
Aantal moni’s: 6

Aantal TP’ers: 4

spannende Virtual Reality
oversteek van de baai
stevig catamaranzeilen
outdoor karting & paintball
Leuk stadsbezoek
Auberge de Jeunesse - Pontorson
http://auberge.pontorson.fr/
Max. 4 VF



 Huurwagen ophalen bij Caruur in Gent: van de TP wordt verwacht dat ze met de


huurwagen naar bestemming rijden. Kosten voor een extra wagen omwille van VGF
worden niet door Kazou opgenomen. Terugreis gebeurt met de bus.
Eindopkuis door TP
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07/07/2021 - 16/07/2021

Uitdagend Spanje
Roeselare-Tielt







Aantal dlnrs: 49
Aantal moni’s: 6

Aantal TP’ers: 4

heerlijk waterpretpark
hoogtouwenparcours
machtige watertrekking
uitdagende teamspelen
wipe out
Casa Can Bellvitge
http://www.canbellvitge.com
Huurwagen ter plaatse: van de TP wordt verwacht dat ze met de bus naar de
bestemming en terug rijden.
Eindopkuis door centrum

08/07/2021 - 15/07/2021

Fantasticable
Brugge



Aantal dlnrs: 40
Aantal moni’s: 5

Aantal TP’ers: 4

fantastische Fantasticable
dragon boat op het meer
Propuls’air & hoogteparcours
Bol d'Air Line
karten
Gîte le Tétras
http://www.giteletetras.com/
Max. 3 VF



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door centrum
 Buschauffeur ter plaatse
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08/07/2021 - 17/07/2021

Zuiderse actie
Oostende



Aantal dlnrs: 50
Aantal moni’s: 6

Aantal TP’ers: 4

zalig zwemmen
coole canyoning
gezellig terrasje
touwenparcours & rotsklimmen
bezoek aan Die
La Bastide des Hautes Roches
http://www.leshautesroches.net
Max. 7 VF



 Huurwagen ter plaatse: van de TP wordt verwacht dat ze met de bus naar de
bestemming en terug rijden.
 Eindopkuis door centrum

14/07/2021 - 23/07/2021

Aquasplash
Brugge







Aantal dlnrs: 60
Aantal moni’s: 7

Aantal TP’ers: 5

boottocht in Empuria
natural pools & Besalu
waterpretpark
beach- & watersportdag
caving
Casa de Colonies Can Qué
http://www.accac.cat/canque
Huurwagen ter plaatse: van de TP wordt verwacht dat ze met de bus naar de
bestemming en terug rijden.
Eindopkuis door centrum
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15/07/2021 - 24/07/2021

La vita è bella
Roeselare-Tielt







Aantal dlnrs: 40
Aantal moni’s: 5

Aantal TP’ers: 4

rivier trekking
kanovaren
avontuurlijke rafting
bergtocht in Apuaanse Alpen
afkoelen in bronwater
Ostello la Stele
https://www.sigeric.it/ostello-la-stele
Huurwagen ter plaatse: Van de TP wordt verwacht dat ze met de bus naar de
bestemming en terug rijden.
Eindopkuis door centrum

21/07/2021 - 30/07/2021

Summer in Sant'Anna
Oostende



Aantal dlnrs: 60
Aantal moni’s: 7

Aantal TP’ers: 5

smullen van Italiaanse pizza's
Siena leren kennen
waterpretpark
zalig ontspannen in het meer
Cooperativa Sociale Il Nodo Santa Anna
http://www.fondazionesantanna.com/ostello/
Max. 10 VF



 Huurwagen ter plaatse + terugbrengen naar Caruur in Gent: van de TP wordt verwacht


dat ze met hun de bus naar de bestemming rijden. Terugreis gebeurt met de
huurwagen.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
Eindopkuis door centrum
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22/07/2021 - 31/07/2021

Zuiderse actie
Brugge



Aantal dlnrs: 50
Aantal moni’s: 6

Aantal TP’ers: 4

zalig zwemmen
coole canyoning
gezellig terrasje
touwenparcours & rotsklimmen
bezoek aan Die
La Bastide des Hautes Roches
http://www.leshautesroches.net
Max. 7 VF



 Huurwagen ter plaatse: van de TP wordt verwacht dat ze met de bus naar de
bestemming en terug rijden.
 Eindopkuis door centrum

02/08/2021 - 09/08/2021

L'été préféré
Oostende



Aantal dlnrs: 44
Aantal moni’s: 6

Aantal TP’ers: 4

spannende Virtual Reality
oversteek van de baai
stevig catamaranzeilen
outdoor karting & paintball
Leuk stadsbezoek
Auberge de Jeunesse - Pontorson
http://auberge.pontorson.fr/
Max. 4 VF



 Huurwagen ophalen bij Caruur in Gent: van de TP wordt verwacht dat ze met de


huurwagen naar bestemming rijden. Kosten voor een extra wagen omwille van VGF
worden niet door Kazou opgenomen. Terugreis gebeurt met de bus.
Eindopkuis door TP
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04/08/2021 - 13/08/2021

Uitdagend Spanje
Brugge







Aantal dlnrs: 49
Aantal moni’s: 6

Aantal TP’ers: 4

heerlijk waterpretpark
hoogtouwenparcours
machtige watertrekking
uitdagende teamspelen
wipe out
Casa Can Bellvitge
http://www.canbellvitge.com
Huurwagen ter plaatse: van de TP wordt verwacht dat ze met de bus naar de
bestemming en terug rijden.
Eindopkuis door centrum

05/08/2021 - 14/08/2021

Aventura Italia
Zuid-West-Vlaanderen



Aantal dlnrs: 53
Aantal moni’s: 7

Aantal TP’ers: 4

zinderende rafting
crazy canyoning
prachtige bergen
mountainbike of teampark
relaxen in het zwembad
Pension Gruberhof
http://www.gesundheitsbauernhof.it
Max. 2 VF



 Huurwagen ter plaatse: van de TP wordt verwacht dat ze met de bus naar de
bestemming en terug rijden.
 Eindopkuis door centrum
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09/08/2021 - 16/08/2021

Movie Fever
Brugge







Aantal dlnrs: 39
Aantal moni’s: 5

Aantal TP’ers: 4

Harry Potter Studios
filmwandeling in London
avontuurlijke Hunger Games
pretpark Thorpe Park
cityfun in Oxford
Youlbury National Scout Activity Centre
https://www.scoutadventures.org.uk/centre/youlbury
Huurwagen ophalen bij Caruur in Gent: van de TP wordt verwacht dat ze met de
huurwagen naar de bestemming rijden. Terugreis gebeurt met de bus.
Eindopkuis door TP

11/08/2021 - 20/08/2021

Aquasplash
Roeselare-Tielt







Aantal dlnrs: 60
Aantal moni’s: 7

Aantal TP’ers: 5

boottocht in Empuria
natural pools & Besalu
waterpretpark
beach- & watersportdag
caving
Casa de Colonies Can Qué
http://www.accac.cat/canque
Huurwagen ter plaatse: van de TP wordt verwacht dat ze met de bus naar de
bestemming en terug rijden.
Eindopkuis door centrum
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12/08/2021 - 21/08/2021

La vita è bella
Brugge







Aantal dlnrs: 40
Aantal moni’s: 5

Aantal TP’ers: 4

rivier trekking
kanovaren
avontuurlijke rafting
bergtocht in Apuaanse Alpen
afkoelen in bronwater
Ostello la Stele
https://www.sigeric.it/ostello-la-stele
Huurwagen ter plaatse: Van de TP wordt verwacht dat ze met de bus naar de
bestemming en terug rijden.
Eindopkuis door centrum

19/08/2021 - 28/08/2021

Zuiderse actie
Oostende



Aantal dlnrs: 50
Aantal moni’s: 6

Aantal TP’ers: 4

zalig zwemmen
coole canyoning
gezellig terrasje
touwenparcours & rotsklimmen
bezoek aan Die
La Bastide des Hautes Roches
http://www.leshautesroches.net
Max. 7 VF



 Huurwagen terugbrengen naar Caruur in Gent: van de TP wordt verwacht dat ze met
de bus naar de bestemming rijden. De terugreis wordt met de huurwagen gedaan.
 Eindopkuis door centrum

43

20/08/2021 - 27/08/2021

Kazou on wheels
Zuid-West-Vlaanderen



Aantal dlnrs: 15
Aantal moni’s: 3

Aantal TP’ers: 2

fietsen door Vlaanderen
mysterieuze escape game
kickbiketocht in de bossen
coole kanotocht
Doorheen België


 Huurwagen ophalen en terugbrengen: van de TP wordt verwacht dat ze met de
huurwagen naar de bestemming en terug rijden.
 Afhankelijk van locatie tot locatie
 Deelnemers fietsen van locatie naar locatie. Heel flexibele TP-skills vereist. Je bent
constant onderweg met beperkte middelen.

24/08/2021 - 31/08/2021

Coasts by bike
Roeselare-Tielt



Aantal dlnrs: 20
Aantal moni’s: 3

Aantal TP’ers: 2

stevige fietsvakantie
fantastische drielandenroute
glijbaanplezier in Aqualud
chillen in Canterbury
geen bagagezorgen
verschillende verblijfplaatsen


 Huurwagen ophalen en terugbrengen: van de TP wordt verwacht dat ze met de
huurwagen naar de bestemming en terug rijden. Verbond Antwerpen geeft de
huurwagen door in België aan de ploeg van Roeselare-Tielt.
Afhankelijk van locatie tot locatie


 Deelnemers fietsen van locatie naar locatie. Heel flexibele TP-skills vereist. Je bent
constant onderweg met beperkte middelen.
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30/06/2021 - 09/07/2021

Costa los gezelligitos
Zuid-West-Vlaanderen



Aantal dlnrs: 45
Aantal moni’s: 4

Aantal TP’ers: 4

machtige watertrekking
stadsbezoek en kajak
zalig waterpretpark
vette watersportexperience
Camping Castell del Mar
http://www.camping-castellmar.com/nl
Huurwagen ophalen bij Caruur in Gent: van de TP wordt verwacht dat ze met de
huurwagen naar de bestemming rijden. Terugreis gebeurt met de bus.
Tenten door de groep, keuken door TP




 Slapen in tenten

30/06/2021 - 09/07/2021

España tranquila
Oostende



Aantal dlnrs: 45
Aantal moni’s: 4

Aantal TP’ers: 4

zalig waterpretpark
heerlijke snorkelsafari
gezellige Spaanse dorpjes
coasteering of banana ride
Camping Castell Montgri
https://www.camping-castellmontgri.com/nl/
Huurwagen ophalen bij Caruur in Gent: van de TP wordt verwacht dat ze met de
huurwagen naar de bestemming rijden. Terugreis gebeurt met de bus.
Tenten door de groep, keuken door TP




 Slapen in tenten, koken in een veldkeuken
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13/07/2021 - 22/07/2021

West Highland Way
Brugge



Aantal dlnrs: 20
Aantal moni’s: 2

Aantal TP’ers: 2

uitdagende trektocht
unieke Schotse ongereptheid
beklim Ben Nevis of Ben Lomond
afsluitend relaxend plonzen
West Highland Way
https://www.westhighlandway.org
Huurwagen ophalen bij Caruur in Gent: van de TP wordt verwacht dat ze met de
huurwagen naar de bestemming rijden. Terugreis gebeurt met de bus.
Afhankelijk van locatie tot locatie.




 Deelnemers wandelen van locatie naar locatie. Heel flexibele TP-skills vereist. Je bent
constant onderweg met beperkte middelen.
De chauffeur van de huurwagen is bij voorkeur minstens 25 jaar.

07/07/2021 - 16/07/2021

Costa genietos
Roeselare-Tielt



Aantal dlnrs: 57
Aantal moni’s: 5

Aantal TP’ers: 5

Gerona by bike
waterpretpark
zalige fiesta
Beach Challenge Day
stand up paddling
El Moli Nou de Calabuig
http://www.molinoucalabuig.com
Huurwagen ter plaatse: van de TP wordt verwacht dat ze met de bus naar de
bestemming en terug rijden.
Eindopkuis door centrum, keuken door TP




 Buschauffeur ter plaatse
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09/07/2021 - 18/07/2021

Breathtaking Bled
Oostende







Aantal dlnrs: 40
Aantal moni’s: 4

Aantal TP’ers: 4

avonturenpark
rafting
rodelen
zwemmen in het meer van Bohinj
daguitstap naar Ljubljana
Vila Lipa
http://www.vilalipa.com
Huurwagen ter plaatse: van de TP wordt verwacht dat ze met de bus naar de
bestemming en terug rijden.
Eindopkuis door TP

13/07/2021 - 22/07/2021

West Highland Way
Zuid-West-Vlaanderen



Aantal dlnrs: 20
Aantal moni’s: 2

Aantal TP’ers: 2

uitdagende trektocht
unieke Schotse ongereptheid
beklim Ben Nevis of Ben Lomond
afsluitend relaxend plonzen
West Highland Way
https://www.westhighlandway.org
Huurwagen ter plaatse: van de TP wordt verwacht dat ze met de bus naar de
bestemming en terug rijden.
Afhankelijk van locatie tot locatie.




 Deelnemers wandelen van locatie naar locatie. Heel flexibele TP-skills vereist. Je bent
constant onderweg met beperkte middelen.
De chauffeur van de huurwagen is bij voorkeur minstens 25 jaar.
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23/07/2021 - 01/08/2021

The Bohinj Experience
Zuid-West-Vlaanderen



Aantal dlnrs: 40
Aantal moni’s: 4

Aantal TP’ers: 4

zipline
canyoning
rafting
zwemmen in het meer van Bohinj
Meer info volgt snel (nieuwe bestemming).


 Huurwagen ter plaatse: van de TP wordt verwacht dat ze met de bus naar de
bestemming en terug rijden.
 Eindopkuis door TP

28/07/2021 - 06/08/2021

Adembenemend Zweden
Brugge



Aantal dlnrs: 45
Aantal moni’s: 4

Aantal TP’ers: 4

slapen onder de sterren
kanotweedaagse
BBQ op een onbewoond eiland
chillen aan eigen meer
Camping Alcatraz
http://www.alcatraz.se
Huurwagen ter plaatse: van de TP wordt verwacht dat ze met de bus naar de
bestemming en terug rijden.
Tenten door de groep, keuken door de TP




 Slapen in tenten, koken in een veldkeuken op een eiland weg van de bewoonde wereld.
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29/07/2021 - 07/08/2021

Adrenalinekicks
Roeselare-Tielt



Aantal dlnrs: 55
Aantal moni’s: 5

Aantal TP’ers: 4

canyoning in de Vercors
tactische paintball
escalade
initiatie knee- en wakeboard
touwenparcours Parc Oasis
Le Château de Saint Bonnet de Valclérieux
http://ceneric.fr
Max. 5 VF



 Huurwagen ophalen bij Caruur in Gent: van de TP wordt verwacht dat ze met de
huurwagen naar de bestemming rijden. Terugreis gebeurt met de bus.
 Eindopkuis door TP
 Buschauffeur ter plaatse

06/08/2021 - 15/08/2021
The Bohinj Experience
Brugge



Aantal dlnrs: 40
Aantal moni’s: 4

Aantal TP’ers: 4

zipline
canyoning
rafting
zwemmen in het meer van Bohinj
Meer info volgt snel (nieuwe bestemming).


 Huurwagen ter plaatse: van de TP wordt verwacht dat ze met de bus naar de
bestemming en terug rijden.
 Eindopkuis door TP
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11/08/2021 - 20/08/2021

Adembenemend Zweden
Zuid-West-Vlaanderen



Aantal dlnrs: 45
Aantal moni’s: 4

Aantal TP’ers: 4

slapen onder de sterren
kanotweedaagse
BBQ op een onbewoond eiland
chillen aan eigen meer
Camping Alcatraz
http://www.alcatraz.se
Huurwagen ter plaatse: van de TP wordt verwacht dat ze met de bus naar de
bestemming en terug rijden.
Tenten door de groep, keuken door de TP




 Slapen in tenten, koken in een veldkeuken op een eiland weg van de bewoonde wereld.
12/08/2021 - 21/08/2021

Breathtaking Bled
Roeselare-Tielt







Aantal dlnrs: 40
Aantal moni’s: 4

Aantal TP’ers: 4

avonturenpark
rafting
rodelen
zwemmen in het meer van Bohinj
daguitstap naar Ljubljana
Vila Lipa
http://www.vilalipa.com
Huurwagen ter plaatse: van de TP wordt verwacht dat ze met de bus naar de
bestemming en terug rijden.
Eindopkuis door TP
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15/08/2021 - 24/08/2021

España tranquila
Zuid-West-Vlaanderen



Aantal dlnrs: 45
Aantal moni’s: 4

Aantal TP’ers: 4

zalig waterpretpark
heerlijke snorkelsafari
gezellige Spaanse dorpjes
coasteering of banana ride
Camping Castell Montgri
https://www.camping-castellmontgri.com/nl/
Huurwagen ophalen bij Caruur in Gent: van de TP wordt verwacht dat ze met de
huurwagen naar de bestemming rijden. Terugreis is met de bus.
Tenten door de groep, keuken door TP




 Slapen in tenten, koken in een veldkeuken

18/08/2021 - 27/08/2021

Costa genietos
Oostende



Aantal dlnrs: 57
Aantal moni’s: 5

Aantal TP’ers: 5

Gerona by bike
waterpretpark
zalige fiesta
Beach Challenge Day
stand up paddling
El Moli Nou de Calabuig
http://www.molinoucalabuig.com
Huurwagen terugbrengen naar Caruur in Gent: van de TP wordt verwacht dat ze met
de bus naar de bestemming rijden. Terugreis gebeurt met de huurwagen.
Eindopkuis door centrum, keuken door TP




 Buschauffeur ter plaatse
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22/08/2021 - 31/08/2021

Sunsetsurfen
Roeselare-Tielt



Aantal dlnrs: 45
Aantal moni’s: 4

Aantal TP’ers: 4

zalige surfparty
cool golfsurfen
canyoning in Picos de Europa
sunsetsurfen
kies longboard of extra surf
Camping El Rodero
http://camping-oyambre.com
Huurwagen terugbrengen naar Caruur in Gent: van de TP wordt verwacht dat ze met
de bus naar de bestemming rijden. Terugreis gebeurt met de huurwagen.
Tenten door de groep, keuken door TP




 Slapen in tenten, koken in een veldkeuken

22/08/2021 - 31/08/2021

Villa Fantástica
Zuid-West-Vlaanderen






Aantal dlnrs: 60
Aantal moni’s: 5

Aantal TP’ers: 5

te gekke summer games
open air party
waterpretpark
spannende via ferrata
Casa Can Sans de Fellines
http://www.cansans.cat
Huurwagen terugbrengen naar Caruur in Gent: van de TP wordt verwacht dat ze met
de bus naar de bestemming rijden. Terugreis is met de huurwagen.
Eindopkuis door centrum, keuken door TP
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15/07/2021 - 25/07/2021
Surprising Slovenia
Roeselare-Tielt



Aantal dlnrs: 40
Aantal moni’s: 4

Aantal TP’ers: 4

tubing
canyoning
wandeling tot Vintgar Gorge
zwemmen in het meer van Bohinj
outdoor escape adventure Piran
Meer info volgt snel (nieuwe bestemming).


 Huurwagen ter plaatse: van de TP wordt verwacht dat ze met de bus naar de
bestemming en terug rijden.
 Eindopkuis door TP
 Piran is volpension, Bohinj is ZWH

De Technische Ploeg blijft een hele week in Bohinj In het midden van de week verwisselt
de groep (de groep die er was gaat naar Piran, een groep uit Piran komt naar Bohinj).
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02/07/2021 - 09/07/2021

Expeditie safari
West-Vlaanderen (JOMBA)



Aantal dlnrs: 35
Aantal moni’s: 15

Aantal TP’ers: 4

huifkarrit
verfrissende zwemvijver
Speelland Beekse Bergen
twee dagen safariplezier
kijkje achter de schermen
De Kievit
http://www.dekievit.info
Max. 4 VF



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door centrum
 Doelgroep: Deelnemers met verstandelijke beperking 7-18 jaar

16/07/2021 - 23/07/2021

Klepperende dierenreis
West-Vlaanderen (JOMBA)



Aantal dlnrs: 23
Aantal moni’s: 17

Aantal TP’ers: 4

snoezelplezier
plonzen in De Gavers
dierenvrienden maken
wonderbaarlijk Pairi Daiza
De Kleppe
http://www.dekleppe.be
Op aanvraag



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door centrum
 Doelgroep: Deelnemers met verstandelijke beperking 19-30 jaar
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19/07/2021 - 26/07/2021

Rocks & rivers
West-Vlaanderen (JOMBA)



Aantal dlnrs: 30
Aantal moni’s: 17

Aantal TP’ers: 4

kampeeravond
vlottenbouw en -tocht
gillen op de deathride
apen- en junglebrug
Le Garde Chasse
http://www.legardechasse.be
Op aanvraag



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door centrum
 Doelgroep: Deelnemers met autisme en/of gedragsstoornissen 11-14 jaar

30/07/2021 - 06/08/2021

100% relax
West-Vlaanderen (JOMBA)



Aantal dlnrs: 18
Aantal moni’s: 19

Aantal TP’ers: 4

genieten op het hoogste niveau
bezoek aan ZOO Antwerpen
zwembadverwennerij
Bielebale
http://bielebale.be/home/
Op aanvraag



 Van de TP wordt verwacht dat ze met hun eigen wagen naar de bestemming rijden.
Kosten voor een extra wagen omwille van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
 Eindopkuis door centrum
 Doelgroep: Deelnemers met fysieke beperking 19-30 jaar

55

1

