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voorwoord

DAG TP’ERS!

Tijdens deze koude herfstdagen lijkt de zomer nog veraf. Maar Kazou staat uiteraard niet
stil en jawel... Bij deze ontvang je het gevarieerde TP-menu van 2023!

Tal van gangen staan jou de komende pagina’s op te wachten. Het hoofdgerecht? Een
klassieker! Namelijk een uitgebreid aanbod van top TP- vakanties! We haalden onze
keukenrobot boven en presenteren jullie een mix van gekende en nieuwe vakanties. Nog
niet aan het watertanden?

Reken ook maar op enkele andere oude bekenden... 
Scheutjes praktische info, mespuntjes verwachtingen en een snuifje inschrijvingen. Voor
diegenen die nog nooit het TP-menu kozen (of nog nooit bij het sterrenrestaurant Chez
Kazou aten) zijn deze oude bekenden zeker een aanrader.

Uiteraard presenteren we jou ook wat nieuwe hapjes en ingrediënten. Deze vind je
alvast op de volgende pagina. Wil je dus verrast worden? Sla deze gang dan zeker niet
over. Bewaren jullie ook wat plaats voor het dessert? Het is er eentje om niet te missen!

Veel smulplezier!

Suzanne, Nina en Lies
TP-team Oost-Vlaanderen
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In deze brochure vind je tekst en uitleg over de taken van TP'ers en de vakanties van
lente en zomer 2023. Verder in deze brochure staat uitgelegd hoe jij je met je ploeg
(of eventueel individueel) kandidaat kan stellen. Dat kan vanaf 10 tot en met 30
november. De verdeling wordt op 12 december bekend gemaakt.

belangrijke info

Ook dit jaar zit de  TP-opvolging bij drie beroepskrachten: Nina, Lies & Suzanne. Alle TP-
vragen kan je aan hen richten via mail (vrijwilligers.tp.ovl@kazou.be) of telefonisch (09
276 53 30). 

Tp-opvolging

Tp-VORMING
Naar jaarlijkse gewoonte zal er voor de zomer van 2023 opnieuw
een TP-vormingsdag plaatsvinden. Deze gaat door op zaterdag
29 april 2023. Ga je mee als TP'er deze zomer bij OVL? Dan mag
je ervan uitgaan dat je hiervoor uitgenodigd wordt!

kandidaat stellen
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uitdagingsgraad per bestemming
Per vakantie wordt een indicatie gegeven van de uitdagingsgraad voor TP-ers. Dit heeft als doel
beginnende TP-ers goed te informeren en wordt aangeduid met     . Dit gaat van 0 tot max. 4.
Hoe meer symbooltjes, hoe uitdagender het koken wordt.

soort keuken waarin gekookt wordt (veldkeuken is uitdagender
dan een goed uitgeruste keuken, kleine of grote keuken, ...);
bestemming (verre buitenland is uitdagender dan België of
Nederland);
op sommige bestemmingen moet er door de TP zowel voor een
reguliere als een jombagroep gekookt worden;
slaapplaats van TP-ers (in een tent of bed in een huis)
grootte van de groep

Het symbooltje heeft betrekking op:



taken van de tp

Vrijwilliger bij Kazou: er komt heel wat bij kijken... Daarom zetten we graag al enkele
lijnen uit en sommen we even alle verwachtingen en taken op. Eerst een kleine schets
van hoe een technische ploeg (hier verder genoemd als ‘TP’) eruit ziet!

In elke ploeg is er één TP-verantwoordelijke, de VTP ('verantwoordelijke TP'). De rest
noemen we de ‘TP-medewerkers’. Het geheel noemen we ‘de TP’ of 'TP-ploeg'. Easy
peasy toch? 

Maar wat verwachten we nu specifiek van een VTP? En wat zijn de algemene taken van
de hele TP-ploeg? De VTP leidt misschien wel alles financieel en organisatorisch in goede
banen, maar het is de bedoeling dat het takenpakket door de hele TP-ploeg gedragen
wordt. Lees volgende pagina’s dus zeker goed na!

algemeen

verwachtingen vtp
Als VTP sta je in voor de goede gang van zaken binnen het TP-gebeuren. Dit vraagt
natuurlijk enige verantwoordelijkheidszin.

Je kan een TP-ploeg leiden, sturen en begeleiden. Je bent daarbij ook de contact-
persoon met den bureau.

Je kan het voedingsbudget correct beheren volgens de gegeven richtlijnen. Je weet
waarvoor en hoeveel budget er voorzien is en houdt de boekhouding goed bij.

Je bent de contactpersoon voor de centrumuitbater en eventuele externe partners
ter plaatse.

Je legt de nodige contacten met de VV en de monitoren op jouw vakantie. Goede
gezamenlijke afspraken zijn de sleutel tot een fantastische samenwerking.

Elke VTP kan na de vakantie langskomen op den bureau voor een evaluatie. 
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Spreek af wanneer je zal poetsen, zo kunnen de monitoren de nodige
voorbereidingen treffen.

Spreek de maaltijduren af (wees hierin flexibel, bv. een brunch na een late avond).

Bespreek de vijfde maaltijden: hoe laat wil de moniploeg deze nuttigen? Hebben ze
voorkeuren? Wat willen ze drinken?

Maak duidelijke afspraken rond taken zoals de afwas, het vegen van de eetzaal,
tafels dekken, ...

Bespreek welke slaapkamers jullie als TP-ploeg zullen gebruiken.

Zieke kinderen zijn steeds de verantwoordelijkheid van de monitoren. Soms kan je
een oogje in het zeil houden, maar dit lukt niet altijd. Overleg met de VV.

De TP-ploeg is niet de EHBO-ploeg. De monitoren moeten zelf EHBO kunnen
toedienen, maar bij twijfel kunnen ze wel raad vragen.

De TP-ploeg mengt zich niet met de werking van de moniploeg, maar kan steeds
zaken melden aan de VV (bv. netheid gebouwen, tafelmanieren, ...).

Bij de eindschoonmaak zorgt de TP-ploeg voor een propere, opgeruimde en
gepoetste keuken en eetzaal. De andere lokalen zijn voor de moni’s en deelnemers.

Neem enkel contact op met deelnemers in het kader van diëten en bespreek dit
ook op voorhand met de VV en den buro. Zo worden ouders niet door
verschillende personen gecontacteerd.

met je tp-ploeg

voor de vakantie

met de monitoren

Kennismaken met elkaar.

Vergaderen met je ploeg om het menu op te stellen.

Bespreken hoe en waar je boodschappen zal doen.

Bespreken welk extra materiaal je nodig zal hebben.
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met andere tp-ploegen
Contacteer de ploeg die voor en/of na jou komt (de contactgegevens vind je terug in
de vakantiebundel).

Bij wissel in het buitenland: de aanwezige ploeg voorziet een warme lunch voor
beide aanwezige groepen/verbonden.

Bij wissel in het buitenland: de arriverende ploeg voorziet een koude maaltijd voor ‘s
avonds voor beide aanwezige groepen/verbonden. 
TIP: doe dit in twee shiften zodat dit vlot en efficiënt kan verlopen. Maak ook goede
afspraken over timing, gebruik en beschikbaarheid van de keuken, afwas, ...

Geef door wat er op de menu staat tijdens de wissel.

Vergeet de diëten en allergieën niet door te geven en op te vragen.

Er hoeft onderling niets betaald te worden voor de maaltijden, ook niet als de ene
groep groter is dan de andere.

met den bureau

Deelnemen aan de TP-vormingsdag om op de hoogte te zijn van nieuwigheden en
ondertussen een leuke workshop meepikken.

Voor de eventuele aanvraag van extra materiaal. 

Indien een/meerdere TP'er(s) van de ploeg willen deelnemen aan profilerings-
activiteiten op vakantie, dan dienen ze dit op voorhand te laten weten via
vrijwilligers.tp.ovl@kazou.be. Dit wordt zelf bekostigd. Na de vakantie krijg je een
overschrijving (je moet het dus niet ter plaatse regelen en/of betalen).
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Je zorgt voor gezonde, gevarieerde en evenwichtige maaltijden op maat van
kinderen en jongeren. Let op gezonde tussendoortjes, verse groenten en de nodige
porties vers fruit.

Je houdt rekening met het vakantieprogramma en stemt de maaltijden hierop af in
samenspraak met de VV.

Probeer flexibel te zijn bij wijzigingen in het programma en communiceer ook zelf
naar de VV wanneer de uren wijzigen.

Elke avond voorzie je een vijfde maaltijd voor de monitoren. Vraag gerust suggesties
vanuit de moniploeg, zo weet je onmiddellijk wat er in de smaak zal vallen.

Je staat in voor alle inkopen.

Probeer aan restverwerking te doen.

Je voorziet het nodige voor de bar van de monitoren (en eventueel deelnemers). Je
maakt onderlinge afspraken over de kostprijs of afrekeningen van de drankjes met
de VV. Weet dat alcohol nooit onder het voedingsbudget mag vallen. 

Zorg voor hygiëne tijdens het koken: was voldoende je handen, poets de keuken
elke avond, voorzie propere handdoeken, ...

maaltijden bereiden

tijdens de vakantie

technische ondersteuning
Poets indien nodig dagelijks het sanitair.
TIP: Koop plastiek handschoenen en wegwerp vaatdoeken voor toiletten. Gooi na
elke poetsbeurt de doek weg.

Veeg en dweil de eetzaal indien nodig (minstens 1x in het midden van de vakantie).

Zorg voor vuilniszakjes in de prullenbakken en controleer dagelijks of deze
vervangen moeten worden. Vermijd etensresten in de vuilbakken op de kamers.

Sorteer het afval. In de meeste centra zijn verschillende containers voorzien of
gelden bepaalde richtlijnen. Vraag monitoren om afval te sorteren en om dit 
ook te communiceren naar de deelnemers.

Dweil dagelijks de keuken.
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Meld gebreken aan het gebouw aan de centrumverantwoordelijke of zorg ervoor
dat het gerepareerd wordt.

Controleer regelmatig lichten, verwarming, kranen en douches: deze blijven vaak
nutteloos branden of druppelen.

Breng de post weg en maak afspraken rond de aankoop van postkaartjes (en
postzegels).

Voer een zieke deelnemer naar de dokter of het ziekenhuis (met een moni als
begeleiding).

Haal medicatie bij de apotheker indien dit nodig is.

Zet de tenten op bij trektochten.

Laat de wasmachine draaien of ga naar de wasserette bij bedplas-ongelukjes.

goede samenwerking met monitoren en deelnemers

afruimen, afkuisen en dekken van de tafel
vegen van de eetzaal
afwassen en afdrogen van borden en bestek

Laat de moni’s helpen bij de bediening indien nodig.

Maak eventueel afspraken rond een buffetsysteem.

Bespreek met de VV hoe de deelnemers overdag, buiten de maaltijden, kunnen
drinken. Welke bekers kunnen ze gebruiken? Waar kunnen ze flessen of kannen
vullen?

Maak afspraken rond

Zorg dat deze taken zo weinig mogelijk tijd in beslag nemen. Bespreek het systeem
ook op voorhand met de VV.

Zorg ervoor dat alle natte handdoeken opgehangen worden, zodat ze tijdig terug
droog zijn.

Laat de VV weten wanneer er een schoonmaakmoment gepland staat.
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opvolging budget (enkel voor VTP)
Kazou voorziet voor elke vakantie het nodige TP-budget. Dit budget wordt gestort op de
rekening van de VTP. Deze laatste is altijd verantwoordelijk voor het beheer van dit
budget. Controleer tussentijds op vakantie dus geregeld je uitgaven en het resterende
budget.

Voor monitoren en TP is dit inclusief vijfde maaltijd. Voeding voor een activiteit (geen vuil
spel, maar een echte kookactiviteit) kan van het TP-budget, indien hier ruimte voor is.
Maak hierover goede afspraken met je VV. Als je hier vragen over hebt, neem dan
contact op met den bureau.

kasstaat (enkel voor vtp)

Vul de kasstaat (digitaal) in. 

Zorg dat je van elke aankoop een ticket of bewijs hebt.

Sorteer je bewijzen, nummer ze op de juiste manier en steek ze in de daarvoor
voorziene bruine omslag die je mee krijgt.

Zorg ervoor dat je de bewijsstukken niet onnodig klein opvouwt.

Let op! Er mag nooit alcohol aangekocht worden op voedingsbudget. Sterke drank
en energiedranken mogen sowieso niet worden ingediend. Waarderingsbudget
mag nooit worden uitbetaald. 

na de vakantie

evaluatie
Na je vakantie zal je een online bevraging krijgen over je vakantie. Vul deze zo
grondig mogelijk in, volgende TP-ploegen zullen je dankbaar zijn.

Wil je graag langskomen voor een afrondingsgesprek? Maak dan een afspraak via
vrijwilligers.tp.ovl.@kazou.be. 
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Verplaatsingen naar maximum 3 vergaderingen: €0,25/km
Verplaatsingen naar/van de opstapplaats van de bus: €0,25/km
Terugbetaling eigen wagen op vakantie (heen, terug en ter plaatse): €0,25/km

onkostenvergoeding doorgeven
Je krijgt heel wat onkosten terugbetaald bij Kazou. Hieronder een overzichtje van welke
onkosten je kan binnenbrengen als TP-medewerker. 

ALLE TP-MEDEWERKERS

Tot 4 TP: 1 wagen, waarvoor heen-, terugrit en km ter plaatse
vergoed worden
Vanaf 5 TP: 2 wagens, waarvoor heen- en terugrit vergoed wordt +
voor 1 wagen km ter plaatse

Enkel indien er geen huurwagen voorzien is

Afhankelijk van de grootte van de TP-ploeg
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Prijs per persoon per nacht

€ 9,00

€ 9,00

€ 0,00

Iedereen met eigen wagen

Groep met bus
TP met eigen wagen

Bestemming in verre buitenland?

Iedereen met bus
TP krijgt huurwagen ter plaatse H

Partner

Kinderen +6 jaar

Kinderen t.e.m. 6 jaar

Bestemming in BE of dichtbij in het buitenland (enkel DE, FR, LU, NL)?

praktische afspraken

vergezellende familieleden (vgf)

Vervoer

Elke vakantie heeft een bepaald aantal plaatsen voor TP'ers. Daarnaast is er in sommige
centra ook plaats voor vergezellende familieleden. Dit is enkel mogelijk voor ouders,
partners of kinderen van de TP-medewerkers. De prijzen voor VGF kan je vinden in
onderstaande tabel en gelden per ingegane nacht. Voor vergezellende familieleden is
geen vervoer of busplaats voorzien. Daarnaast moeten de VGF, net zoals de TP-
medewerkers, eventuele deelname aan betalende activiteiten zelf bekostigen. Hier krijg
je achteraf een overschrijving voor toegestuurd.

Opmerking (herhaling):
indien TP’ers en VGF willen
meedoen aan activiteiten,
dan dienen ze dit op
voorhand te laten weten
aan de dienst via mail. Dit
wordt zelf bekostigd.

heen & terug naar de vakantiebestemming
De TP-ploeg reist meestal op dezelfde manier naar de vakantiebestemming als de deel-
nemers en monitoren. 

Bestemming in eigen provincie?

Er is per TP-medewerker standaard een plaats op de bus voorzien,
tenzij anders vermeld. Er zijn nooit busplaatsen voorzien voor VGF. 

Indien er nog vrije plaatsen zijn op de bus, kan VGF wel mee met de bus. Bussen worden
hier echter niet voor uitgebreid.  Vraag dit dus zeker tijdig na via
vrijwilligers.tp.ovl@kazou.be! 

Let ook op: voor sommige bestemmingen (vnl. samenwerkingen met FlowTrack) wordt er
standaard €135 per VGF op de bus aangerekend. Dit staat telkens duidelijk vermeld bij
de vakantie indien dit het geval is.
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materiaal & bagage

Kazou voorziet voor elke TP-ploeg een fiche met daarin de nodige informatie en een
inventaris van de keuken. Deze fiche vind je terug in de vakantiebundel. 

Elke ploeg beschikt over een basiskoffer met TP-materiaal. 

Je kan verder ook beperkt extra materiaal aanvragen, maar vraag geen spullen aan die ook
in het centrum aanwezig zijn. Vaak beschikken de keukens al over voldoende kook-
materiaal. Meer info over aanvragen van extra TP-materiaal binnen Kazou Oost-Vlaanderen
volgt later. 

Eten kan niet mee op de bus.

Enkel de TP-medewerkers die meereizen met de bus kunnen hun persoonlijke bagage ook
kwijt op de bus.

huurwagen ter plaatse

Voor de verre buitenlandse bestemmingen voorziet Kazou een huurwagen die de hele
Kazouzomer ter plaatse blijft voor alle TP-ploegen.

Indien je op jouw bestemming de eerste of laatste Kazougroep van de zomer bent, kan het
zijn dat je de huurwagen moet meenemen of terugbrengen naar Gent. In dit geval wordt er
voor 2 personen budget voorzien (maaltijd onderweg en ev. overnachting). De rest van de
TP-ploeg kan mee met de bus. Indien er toch meer dan 2 personen met de huurwagen mee
rijden, wordt dit niet door Kazou vergoed.
Voor de heen- of terugreis zonder huurwagen maken alle TP'ers gebruik van de bus.

De eigen wagen wordt niet terugbetaald indien er een huurwagen aanwezig is. Enkel
wanneer er geen huurwagen voorzien is, wordt de eigen wagen terugbetaald.

We moeten soms huurwagens meenemen ook al vinden jullie deze als ploeg niet nodig.
Belangrijk: we kunnen de huurwagens niet wijzigen of afzeggen. Deze moeten gewoon mee.
Het is ook niet mogelijk auto’s vroeger of later op te halen.

Om met een huurwagen te rijden moet je minstens 23 jaar zijn en ook minstens 
1 jaar je rijbewijs hebben. Houd er dus rekening mee dat 1 iemand van je ploeg aan deze
voorwaarden voldoet.

verzekering

ziekte (tijdens de vakantie)
ongeval en nazorg
burgerlijke aansprakelijkheid
schade aan de eigen wagen (= aanvullende omniumverzekering)

Als TP'er ben je verzekerd voor

15



voorwaarden & afspraken

...want zonder zouden we niet weten wie naar waar te sturen natuurlijk.      We vragen
om realistische en voldoende keuzes op te geven. Een evenwichtige verdeling maken, is
elk jaar een hele puzzel waarbij we rekening proberen te houden met ieders wensen.
Maar... een fantastische vakantie, die maak je zelf, samen met je ploeg!

Inschrijvingen

als volledige tp-ploeg

Je hebt een TP ploeg en iemand die de rol van VTP wil opnemen.

Volledige ploegen of ploegen die garanderen dat ze volledig zullen zijn, hebben
altijd voorrang.

Tijdens de eerste ronde duiden we enkel volledige teams aan en ploegen die we
kunnen samenstellen uit individuele kandidaten. Pas in een latere fase duiden we
onvolledige ploegen aan en maken we de overige vacatures bekend.

Meerdere keuzes opgeven is echt een fijne zaak voor ons. Dat maakt de puzzel
eenvoudiger én jouw kans op een vakantie groter. Win-win dus. 

voorwaarden & afspraken

als individuele tp-medewerker

Je bent alleen of met twee, maar hebt niet meteen een TP-ploeg om mee te gaan.

Je ziet het zitten om, na overleg, in een bestaande TP-ploeg in te stappen.

Tijdens de eerste ronde duiden we enkel volledige teams aan en ploegen die we
kunnen samenstellen uit individuele kandidaten. Pas in een latere fase duiden we
onvolledige ploegen aan en maken we de vacatures bekend.

Meerdere keuzes opgeven is echt een fijne zaak voor ons. Dat maakt de puzzel
eenvoudiger én jouw kans op een vakantie groter. Win-win dus. 

16



Vanaf 10 tot en met 30 november kan je je kandidaat stellenkan je je voor alle TP-
vakanties van de krokus, lente en zomer van 2023. Dat doe je via                   .deze link

Let op: dit is dus een gloednieuwe procedure sinds vorige zomer. Er verloopt niets meer via mail zoals in het
verleden. Kandidaatstellingen die toch via mail binnenkomen, worden niet meegenomen in de verdeling.

WWW.KAZOU.BE/KANDIDAATSTELLINGTP

Contactgegevens van elk TP-lid van je ploeg (en eventuele VGF) 
Rijksregisternummer van elk TP-lid van je ploeg (en eventuele VGF)
Eventueel CM-personeelsnummer van elk TP-lid van je ploeg

Hou bij je kandidaatstelling zeker volgende gegevens bij de hand

Vanaf 2022 werken we met een nieuw systeem voor de kandidaatstelling en verdeling.
Neem dus onderstaande informatie zeker goed door, ook al ben je ondertussen een
ervaren rot in de Kazoukeuken!

Je kan in deze brochure zowel winter- als zomervakanties terugvinden. De kandidaat-
stellingen voor beide periodes lopen tegelijkertijd. TP-ploegen kunnen zich voor alle
vakanties van heel Kazou Vlaanderen kandidaat stellen. 

kandidaatstelling

Volledige ploegen hebben voorrang op onvolledige ploegen of individuele
kandidaten. Onvolledige ploegen hebben dan weer voorrang op individuen.
De puzzel heeft voorrang, we proberen zo veel mogelijk ploegen of individuele TP-
kandidaten een vakantie te geven.

De eerste verdeling gebeurt in de eerste week van december binnen onze eigen
provincie en wordt daarna met alle provincies besproken. Zo boeken we geen ploeg op
hetzelfde moment op verschillende plaatsen en kunnen we ploegen zonder vakantie
misschien toch nog blij te maken met een vakantie bij een andere provincie. 

Tijdens die verdeling houden we rekening met volgende regels

verdeling

NIEUWNIEUW

17

Indien er meerdere gelijkwaardige ploegen op één vakantie staan, beslist het lot
welke ploeg de vakantie krijgt. 



bekendmaking

Op maandag 12 december kom je te weten op welk TP-avontuur jij mag
vertrekken! Val je toch uit de boot? Dan kan je nog steeds je kans wagen via de
open plaatsen. Na de eerste aanduiding komen alle niet-ingevulde vacatures van
de verschillende provincies immers online te staan. 
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vakanties

Aantal TP'ers 

Aantal deelnemers en monitoren (incl. verpleegkundigen e.a.)

Max. aantal vergezellende familieleden 

Link naar website centrum (gelieve zelf geen contact op te nemen)

Data van de vakantie

Vervoersmiddelen TP-ploeg tijdens heen- en terugrit vakantie

Op de volgende pagina's krijg je een uitgebreid overzicht per vakantie. Hier vind je alle
noodzakelijke informatie die van toepassing is op elke vakantie en bestemming. Moest je
vragen hebben, horen we het graag.

toelichting & legende

7-8 jarigen

9-10 jarigen

11-12 jarigen

13-14 jarigen

15-16 jarigen

17-18 jarigen

jomba 

LOKAL

kleurcodes
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7-8-jarigen



7-8 jarigen

4 TP

42 deelnemers
7 monitoren

Koetshuis

1 - 7 JULI

eigen vervoer
vergoeding voor 1 eigen wagen

4 VGF (TP heeft 2 kamers
van 4)

de vakantie
Ben jij niet bang om je grenzen op te zoeken en het
avontuur aan te gaan? Op deze vakantie zal je
helemaal op je wenken bediend worden!
Op het prachtige domein van het Verloren Bos ga je de
hoogte in: je leert boomklimmen van een echte expert.
Ook bij de kunstjes op de slackline belooft het
spannend te worden om je evenwicht te bewaren. Kijk
goed uit waar je landt! Voor de gekke muzikanten
onder ons gaan we aan de 'slag' met afval en dagelijkse
voorwerpen. Trommel erop los alsof je leven ervan af
hangt. Met de hulp van de Trash Beats-drummers
proberen we er een stevige beat in te krijgen. Tot slot
ga je op avonturentocht waarbij je het water moet
vermijden en enkele teamchallenges moet aangaan
om in je geheime missie te slagen. Verzin alvast een
motiverende groepskreet zodat je je team naar de
overwinning kan brullen. Ook zo gek van zotte dingen?
Kom mee naar Loco Lokeren! 

Loco Lokeren - Lokeren (be)

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning
Eindschoonmaak keuken

het centrum
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Heb jij altijd al een willen koken voor onze jongste
deelnemers? Grijp nu je kans! Het Koetshuis is een
praktisch en duurzaam gebouw dat tegen een
stootje kan. Hier ben je steeds de enige groep die er
verblijft. De goed ingerichte keuken bevat twee
frigo's, een diepvriezer, vier hoge en twee lage
kookplaten voor grote potten op gas en twee
frietketels. Er zijn ook een industriële oven met vier
bakplaten en een kleine microgolf aanwezig.
Er is geen afwasmachine voorzien, afwassen gebeurt in de keuken. Je rijdt met je eigen
wagen naar de bestemming. Wie weet wordt jij wel de échte superheld van de kids met al
dat lekkere eten?



Ravotten in 't bos - Brasschaat (be)

vergoeding voor 1 eigen wagen

4 TP

40 deelnemers (7-8j)
6 monitoren

Kamphuis Verre Planeet

2 - 7 JULI

de vakantie
Een week lang onbeperkt ravotplezier in de Antwerpse
natuur: dat bieden wij jou aan in Brasschaat!
De monitoren zorgen voor superleuke bosspelen
waarbij je mag sluipen tussen de struiken en het hoge
gras. Op de speeltuin in de buurt kan je je ook uitleven
met je speelkameraden.
Aan het Fort van Stabroek gaan we op zoek naar de
grootste avonturier. Kan jij goed klimmen en
klauteren? Als een echte avonturier ontdek je de
obstakelbaan op de grond en op het water en los je
allerlei raadsels op.
In de Sportoase van Brasschaat kan je lekker plonzen
in het zwembad of uitblinken bij een partijtje minigolf.
Stroop je mouwen dus al maar op en ga mee ravotten
in 't bos!

Op domein 'de Bielebale in Brasschaat' vind je drie
toegankelijke en goed uitgeruste kamphuizen: De
Sterren (46 personen), De Zon (32 personen) en De
Verre Planeet (53 personen). Dat wil ook zeggen dat
er een nieuwe en moderne keuken 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 er 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?

De taken
Koken en inkopen 
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning
Eindschoonmaak keuken, rest veegschoon

het centrum

eigen vervoer

1 VGF - 1 kamer van 5p

25

7-8 jarigen



7-8 jarigen

4 TP

35 deelnemers
6 monitoren

Niet mogelijk

Axlandhoeve

3 - 7 JULI

eigen vervoer

Hoeve op stelten

de vakantie
Hou je van dieren en wil je kennismaken met het
boerderijleven? Trek dan snel je laarzen aan, want de
boer kan wel wat hulp gebruiken!
In Sinaai leer je de boerderijdieren verzorgen en help
je de boer bij allerlei klusjes. Slapen doe je in de
boerderij zelf, zodat je kan opstaan bij het kraaien van
de haan. Ook je eigen pizza samenstellen en bakken in
een echte steenoven staat op het programma.
Neem zeker je wandelschoenen mee voor een stevige
wandeling door de natuur. Van wandelen krijg je
natuurlijk honger. Dat lossen we op met een lekkere
picknick in het wilde gras. Er staat ook een kampvuur
op het programma zodat je een gezellige avond kan
beleven met je nieuwe vrienden.
Nog niet moe? Geen probleem! Tijdens de daguitstap
naar Domein Puyenbroeck kan je je uitleven op de
grote speeltuin. Voel je het al kriebelen? 

- Sinaai (BE)

het centrum

De taken

Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning
Eindschoonmaak 

Zin in een zalige vakantie in het Waasland? Ga dan
met ons mee op deze fantastische Boerderijvakantie!
Je verblijft op een boerderij waar de stallen
omgebouwd zijn tot een modern vakantiecentrum.
De keuken is van alle basismateriaal voorzien en ligt
vlak naast de eetzaal zodat je vlot meekan in alle
actie!
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vergoeding voor 1 eigen wagen



7-8 jarigen

4 TP

42 deelnemers
7 monitoren

Koetshuis

7 - 13 JULI

eigen vervoer
vergoeding voor 1 eigen wagen

4 VGF (TP heeft 2 kamers
van 4)

de vakantie
Ben jij niet bang om je grenzen op te zoeken en het
avontuur aan te gaan? Op deze vakantie zal je
helemaal op je wenken bediend worden!
Op het prachtige domein van het Verloren Bos ga je de
hoogte in: je leert boomklimmen van een echte expert.
Ook bij de kunstjes op de slackline belooft het
spannend te worden om je evenwicht te bewaren. Kijk
goed uit waar je landt! Voor de gekke muzikanten
onder ons gaan we aan de 'slag' met afval en dagelijkse
voorwerpen. Trommel erop los alsof je leven ervan af
hangt. Met de hulp van de Trash Beats-drummers
proberen we er een stevige beat in te krijgen. Tot slot
ga je op avonturentocht waarbij je het water moet
vermijden en enkele teamchallenges moet aangaan
om in je geheime missie te slagen. Verzin alvast een
motiverende groepskreet zodat je je team naar de
overwinning kan brullen. Ook zo gek van zotte dingen?
Kom mee naar Loco Lokeren! 

Loco Lokeren - Lokeren (be)

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning
Eindschoonmaak keuken

het centrum
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Heb jij altijd al een willen koken voor onze jongste
deelnemers? Grijp nu je kans! Het Koetshuis is een
praktisch en duurzaam gebouw dat tegen een
stootje kan. Hier ben je steeds de enige groep die er
verblijft. De goed ingerichte keuken bevat twee
frigo's, een diepvriezer, vier hoge en twee lage
kookplaten voor grote potten op gas en twee
frietketels. Er zijn ook een industriële oven met vier
bakplaten en een kleine microgolf aanwezig.
Er is geen afwasmachine voorzien, afwassen gebeurt in de keuken. Je rijdt met je eigen
wagen naar de bestemming. Wie weet wordt jij wel de échte superheld van de kids met al
dat lekkere eten?



7-8 jarigen

4 TP

42 deelnemers
7 monitoren

Koetshuis

13 - 17  JULI

eigen vervoer
vergoeding voor 1 eigen wagen

4 VGF (TP heeft 2 kamers
van 4)

de vakantie
Sta jij bij een uitdaging op de eerste rij en ben je een
echte held? Oefen alvast even je unieke superkracht
en reis mee naar het hoofdkwartier in Lokeren. Je gaat
stunten en springen in JumpSky. Vlieg als Superman
door de lucht en fladder van trampoline naar
trampoline. Deze eerste missie is er alvast eentje die je
niet snel zal vergeten. Omdat een superheld een
herkenbare outfit nodig heeft, maak je een
superheldencape. Even ontspannen doe je in het
verfrissend zwembad. Terug op adem gekomen, ga je
klimmen en klauteren als Spider-Man in één van de
grootste speeltuinen van het land op Domein
Puyenbroeck. Bereid je voor op een week vol
uitdagingen. Deze zomer word jij een superheld! 

Echte superhelden - Lokeren (be)

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning
Eindschoonmaak keuken

het centrum

28

Heb jij altijd al een willen koken voor echte
superhelden? Grijp nu je kans! Het Koetshuis is een
praktisch en duurzaam gebouw dat tegen een
stootje kan. Hier ben je steeds de enige groep die er
verblijft. De goed ingerichte keuken bevat twee
frigo's, een diepvriezer, vier hoge en twee lage
kookplaten voor grote potten op gas en twee
frietketels. Er zijn ook een industriële oven met vier
bakplaten en een kleine microgolf aanwezig. 
Er is geen afwasmachine voorzien, afwassen gebeurt in de keuken. Je rijdt met je eigen
wagen naar de bestemming. Wie weet wordt jij wel de échte superheld van de kids met al
dat lekkere eten?



7-8 jarigen

4 TP

45 deelnemers
7 monitoren
4 VGF - trekkershut 4p  
 2e hut op aanvraag

Keiheuvel

17 - 24 juli

eigen vervoer

gieren en brullen

de vakantie
Smeer alvast je stembanden voor deze vakantie naar
Balen.
Tijdens de uitstap naar Bobbejaanland schreeuw je het
uit van plezier. De kriebels gieren door je lijf tijdens
een ritje op de Speedy Bob, maar pas op voor King
Kong. Krijg jij deze losgeslagen gorilla getemd?
Daarna trek je er een dag op uit naar GaiaZOO in
Kerkrade. Hier kom je oog in oog te staan met dieren
in alle kleuren en formaten. Maar wie zou het luidste
kunnen brullen? De leeuwen of jij? Nog energie over?
Geen probleem. Stap in een gocart, scheur met
gierende banden door de bochten en kom als eerste
over de finish. Of spring, samen met je vrienden, om
ter hoogst op de trampolines. 
En daarna, hop het zwembad van het vakantiecentrum
in! Brullen, gillen en gieren, deze week zal je vast
plezieren!

- Balen (BE)

het centrum

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning

Ga jij mee koken voor deze lekkerbekken? In de
Keiheuvel beschik je over voldoende keukenmateriaal
en een volledig uitgeruste keuken met zes
gasbekkens, oven & microgolfoven, industriële mixer,
kleine afwasmachine, diepvriezer, kleine frietketel,
industriële mixer, etc. In de berging is nog een grote
koelkast en een grote diepvriezer voorzien. Afwassen 
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vergoeding voor 1 eigen wagen

gebeurt in de keuken en de eetzaal met de hand. Er zijn tal van winkels in de omgeving.
Alles is dus voorzien om schitterende maaltijden te bereiden!

http://www.keiheuvel.be/


7-8 jarigen

4 TP

48 deelnemers
7 monitoren

2 VGF

Domein Pietersheim

14 - 18 AUGUSTUS

eigen vervoer
vergoeding voor 1 eigen wagen

Op de boerderijvakantie op domein Pietersheim in
Lanaken valt heel wat plezier te beleven! Heb je er
altijd van gedroomd om een pony te aaien of een
geitje te knuffelen? Hier kan het, want je slaapt recht
tegenover de knuffelweide met allerlei schattige
dieren. Je komt er ook speciale konijnen en kippen
tegen, écht waar!
Ravotten kan je op de speeltuin en in het kabouterbos
en voor de avonturiers onder ons is er ook genoeg te
doen: je bezoekt een eeuwenoude waterburcht en
verkent de vrije natuur op het blotevoetenpad in
Zutendaal! Verfrissing zoek je in het stedelijk zwembad
Sportoase. Met de opblaasbare springkastelen op het
water wordt het pas echt een zwemfestijn!
En als je daarna honger hebt gekregen, kan je smullen
van je zelfgebakken koekjes.
Wat wil je nog meer? Kom zeker af! 

de vakantie

Boerderijvakantie - lanaken (be)

In dit vakantiehuis, met groot terras, beschik je over een volledig uitgeruste en
professionele keuken. Er is ook een aparte ruimte voor de afwas (met afwasmachine) en
een hele grote berging aanwezig. Bijkomend zijn er 2 polyvalente ruimten met zithoek,
tv, video en een gezellige toog. Op elke kamer (14 kamers van 4 personen en 3 kamers
van 3 personen) is er een WC en douche voorzien.

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning
Eindschoonmaak keuken

het centrum
Prinselijk overnachten op een landelijke kinder-
boerderij? Het kan in het vakantiehuis op het 76-ha
tellend, voormalig prinselijk domein aan de rand van
het Nationaal Park Hoge Kempen waarvan Pieters-
heim één van de zes toegangspoorten is. De speeltuin
biedt speelplezier aan de kids en er zijn ook nabij-
gelegen sportterreinen.

30

https://www.lanaken.be/domeinpietersheim/Home


7-8 jarigen

 - Beringen (BE)

5 TP

55 deelnemers
8 monitoren

Niet mogelijk

De Kompel

14 - 18 AUGUSTUS

eigen vervoer
1 wagen ter plaatse
2 wagens heen & terug

vergoeding voor 

Rakkertjes in actie

de vakantie

het centrum

De taken

31

In Beringen verblijf je in een oud-schoolgebouw waar
we nu genieten van een zalige vakantie. 
 De keuken is aan de kleine kant maar je vindt er alles
wat je nodig hebt om iets lekkers op tafel te toveren
voor de deelnemers van jullie vakantie.
Hier leven jullie echt samen met deelnemers en
monitoren om er een fijne week van te maken. 

Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning
Eindschoonmaak 

Deze rakkertjesvakantie is iets voor jou als je houdt
van actie! Het wordt een heuse ontdekking in de
hoogte én de diepte: je beklimt de uitdagende
Avonturenberg waar je op zoek gaat naar de
allercoolste plekjes en leeft je helemaal uit op het
boulderparcours in een echte klimzaal.
In het Mijnmuseum ontdek je hoe het leven in de
diepte eruitzag: een nieuwe en ondergrondse wereld
gaat voor je open. In het subtropisch zwembad zoek je
verkoeling na alle stoere avonturen. Klaar voor een
bommetje in het waterparadijs? Maak je borst maar al
nat! Je komt ten slotte ook meer te weten over het
leven van echte helden...
Het wordt een stoer weekje vol actie en avontuur in
Beringen!



7-8 jarigen

5 TP

60 deelnemers
9 monitoren
1 VGF - kamer van 10p 
te delen met moni's
De Klokkenweide +
Kasteelweide
14 - 18 AUGUSTUS

eigen vervoer
1 wagen ter plaatse
2 wagens heen & terug

vergoeding voor 

kids in wonderland 

de vakantie
Duik mee in de wondere wereld van Assepoester,
Rapunzel en vele andere sprookjesfiguren.
Sprookjes bestaan echt en dat ontdek je op de
fantastische daguitstap naar pretpark Efteling. Je
geniet een hele dag van dit waanzinnig land waar
sprookjes tot leven komen. Hou je van spanning, dan
mag een ritje op de achtbaan zeker niet ontbreken!
We krijgen ook bezoek van een verteltheater. Ze
komen je helemaal betoveren met hun spannende
sprookjes.
Je gaat ook nog heerlijk zwemmen en onze toverfeeën,
de moni’s, schudden magische activiteiten, bestrooid
met toverpoeder, uit hun mouwen.
We sluiten deze wonderlijke vakantie af met een
betoverend sprookjesbal. Je merkt het, een week
barstensvol actie voor iedereen die gelooft in magie.
Simsalabim! 

- loon op zand (nl)

het centrum

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning

32

Op het domein 'De Klokkenweide' vind je de
Kasteelweide en het Klokkenberghuis. Deze twee
gebouwen samen beschikken over alles wat je TP-hart
belieft: Een grote industriële koelkast, een diepvries,
een gasfornuis met 6 pitten, een kleine industriële
vaatwas, een oven en een grote voorraadkast. De
winkel is slechts een tiental minuten rijden en de
bakker levert zelfs aan het centrum vanaf 8 uur 's
ochtends! Kom jij mee Loon op Zand verkennen? 



7-8 jarigen

5 TP

60 deelnemers
9 monitoren
1 VGF - kamer van 10p 
te delen met moni's
De Klokkenweide +
Kasteelweide
21 - 25 AUGUSTUS

eigen vervoer
1 wagen ter plaatse
2 wagens heen & terug

vergoeding voor 

kids in wonderland 

de vakantie
Duik mee in de wondere wereld van Assepoester,
Rapunzel en vele andere sprookjesfiguren.
Sprookjes bestaan echt en dat ontdek je op de
fantastische daguitstap naar pretpark Efteling. Je
geniet een hele dag van dit waanzinnig land waar
sprookjes tot leven komen. Hou je van spanning, dan
mag een ritje op de achtbaan zeker niet ontbreken!
We krijgen ook bezoek van een verteltheater. Ze
komen je helemaal betoveren met hun spannende
sprookjes.
Je gaat ook nog heerlijk zwemmen en onze toverfeeën,
de moni’s, schudden magische activiteiten, bestrooid
met toverpoeder, uit hun mouwen.
We sluiten deze wonderlijke vakantie af met een
betoverend sprookjesbal. Je merkt het, een week
barstensvol actie voor iedereen die gelooft in magie.
Simsalabim! 

- loon op zand (nl)

het centrum

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning
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Op het domein 'De Klokkenweide' vind je de
Kasteelweide en het Klokkenberghuis. Deze twee
gebouwen samen beschikken over alles wat je TP-hart
belieft: Een grote industriële koelkast, een diepvries,
een gasfornuis met 6 pitten, een kleine industriële
vaatwas, een oven en een grote voorraadkast. De
winkel is slechts een tiental minuten rijden en de
bakker levert zelfs aan het centrum vanaf 8 uur 's
ochtends! Kom jij mee Loon op Zand verkennen? 



7-8 jarigen

4 TP

45 deelnemers
7 monitoren

Niet mogelijk

Heidepark

21 - 25 AUGUSTUS

eigen vervoer

Hakouna kazouna

de vakantie

- Waasmunster (be)

het centrum

De taken

Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning
Eindschoonmaak

Heel fijn domein om te verblijven met veel troeven
voor de jonge deelnemers. Voor de kookploeg zijn de
troeven de ruime eetzaal met veel materiaal en een
fijne speelplaats waar je bij mooi weer kan genieten
van de toffe sfeer tijdens de voorbereidingen van het
koken. De keuken is aan de kleine kant maar wel
enorm goed uitgerust met alle nodige toestellen. 

34

vergoeding voor 1 eigen wagen

Leer leven op het ritme van de trommels en de
junglegeluiden in Waasmunster. Hier beleef je veel
avonturen: knutselen, spelen, ravotten, muziek
maken... 
Er is voor ieder wat wils op deze vakantie dicht bij huis.
Met je eindeloze energie leer je djémbe spelen en ga
je dansen op blote voeten in een Afrikaanse sfeer. Je
laat je dus helemaal gaan op het tempo van de muziek
en je toont je goede moves. Is je honger naar avontuur
daarna nog niet gestild? Tijdens de daguitstap naar
Planckendael sta je dichter bij de wilde dieren dan ooit
tevoren.
Daarnaast ga je heel veel spelen en ravotten op een
leuk domein waar je een groot zandkasteel kan
bouwen: de ideale setting voor toffe activiteiten met de
knotsgekke monitoren en veel leuke vrienden. Kom
mee op avontuur, de jungle roept! 



9-10-jarigen



9-10 jarigen

- Bredene (be)

6 TP

68 deelnemers
10 monitoren

Bredene Horizon

1 - 7 JULI

eigen vervoer

2 VGF - kamer van 8p

de vakantie
Hou je van zandkastelen bouwen op het strand, spelen
in de duinen en plonzen in het water? Zet je strandzak
maar klaar en ga mee naar de zee!
In Bredene vliegen de zandkorrels en waterdruppels
een week lang rond je oren. Samen met je vrienden
bouw je een eigen vlot. Klaar? Dan is het tijd om te
strijden tegen de andere teams. Blijft je vlot drijven of
wordt het al snel tot zinken gebracht? Geen probleem,
spring in de reuzenkano en peddel rustig verder. Nog
meer waterplezier beleef je in het subtropisch
zwembad in Center Parcs De Haan.
Tussendoor zorgen de knotsgekke monitoren voor
activiteiten in de duinen en op het strand. Zet je tot
slot maar schrap voor een uitstap naar Bellewaerde
Park. Trotseer jij de River Splash of zoek je liever de
snelheid op in de achtbaan Huracan?
Voel je het al kriebelen? 

Strandkriebels

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning
Eindschoonmaak keuken, rest in overleg met
het centrum

het centrum
De keuken is uitgerust met alle materiaal en beschikt
over het basiscomfort: grote koelkasten, diepvrieskast,
voldoende gasvuren.
De eetzaal bevindt zich naast de keuken.
Een gezellig centrum dicht bij het strand van Bredene,
zalig vertoeven dus.

= eigen vervoer heen, terug en ter plaatse 36

1 wagen ter plaatse
2 wagens heen & terug

vergoeding voor 



9-10 jarigen

4 TP

48 deelnemers
7 monitoren

Massembre

1 - 8 JULI

Afhankelijk van aantal
boekingen deelnemers

de vakantie
Gezocht: creatieve doe-het-zelvers die graag de
handen uit de mouwen steken om kunststukjes in
elkaar te knutselen. Zou dat iets voor jou kunnen zijn?
Je bedenkt hoe je een grote constructie kan bouwen
met bamboe, kartonnen rolletjes en elastieken. Het
resultaat zal de moeite zijn. Vind je daarna je weg nog
terug in het reusachtig complex dat je samen zal
bouwen?
Je wordt ook opgeleid tot een echte sjorspecialist: je
bouwt je eigen tafels en banken. Tussendoor is er
voldoende om te ravotten in het bos of op het domein
zelf. Heb jij twee rechterhanden en gaat er vaak een
lampje branden bij jou?
Eureka! Jij weet waar je moet zijn deze zomer! In
Massembre for sjor! 

UNDER CONSTRUCTION - massembre (be)

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning

het centrum
Je kookt in gebouw Hermeton (8) en beschikt over een
fornuis met 4 gaspitten. Verder is er ook een friteuse,
grote koelkast, grote diepvriezer en een borden-
spoelbak ter beschikking. Buiten zijn er halve tonnen
om een leuke BBQ te organiseren! Kortom alles om
een waanzinnige vakantie te beleven!

eigen vervoer
vergoeding voor 1 eigen wagen

37

https://www.massembre.be/


9-10 jarigen

4 TP

52 deelnemers
8 monitoren

MFR Vertus

10 - 14 JULI

4 VGF - 2 kamers van 4p

de vakantie
Ben jij gek op Anna van 'Frozen', Dory uit 'Finding Dory'
en Captain America? Dan is deze vakantie helemaal op
jouw maat! Je verblijft samen met je vrienden tussen
de wijnranken van de champagnestreek. Vanuit ons
centrum trekken we twee dagen naar Disneyland
Parijs.
Zet je schrap om op bezoek te gaan bij al je
Disneyvrienden en wie weet ontmoet jij wel jouw held!
Laat je onderdompelen in deze magische wereld en
ontdek het legendarische kasteel van Doornroosje, de
Buzz Lightyear Laser Blast, Peter Pan's Flight en alle
andere attracties! 
Lekker ravotten met je vrienden mag natuurlijk ook
niet ontbreken! Beleef een vakantie vol magie!

disneyvakantie - vertus (fr)

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning

het centrum
Om te koken voor deze bende Disney-fans hebben
jullie een zeer ruime industriële keuken ter
beschikking waar alles voorhanden is. Er is een aparte
voorraadruimte. In de keuken zijn vier gasfornuizen
met elk vier vuren, vier elektrische ovens, een friteuse,
een BBQ, drie frigo's en drie diepvriezers, een
microgolfoven, een professionele vaatwasser...  

vergoeding voor 1 eigen wagen

eigen vervoer

(stapelbedden)

Kortom een keuken om je helemaal in uit te leven en de Disney-fans een overheerlijke
vakantie te bezorgen.  In het gebouw vind je ook verschillende vergaderruimtes en een
grote ontvangstruimte. Er zijn 19 kamers van 4 personen. 
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9-10 jarigen

5 TP

54 deelnemers
8 monitoren

Le Garde Chasse

24 - 31 JULI

2 VGF - 1 kamer van 3p
en 1 kamer van 4p

de vakantie
Jupille staat deze zomer bol van actie en avontuur!
Je bouwt er je eigen vlot en vaart er mee over de
stroomversnellingen van de Ourthe. Je ontdekt de
zotste waterspelen tijdens de spetterende water-
olympiade.
Natuurlijk volgt er nog een heleboel avontuur en actie.
Je klimt en klautert langs een avonturenparcours met
diverse bruggen en kabels, en overwint de apen- en
junglebrug. Even later zoef je via de spannende
deathride weer naar beneden. Wauw!
Je komt tot rust aan het knusse kampvuur, waarna je
moe maar voldaan in jouw slaapzak kruipt in een echte
jachthut in het bos. De volgende dag ben je klaar voor
de volgende proef: een tactisch partijtje lasergamen.
En dan zijn er nog de knotsgekke activiteiten van je
monitoren!
Jupille, alleen voor echte avonturiers!

adventureproof - jupille (be)

Vakantiecentrum 'Le Garde Chasse' in Jupille is een
knaller van formaat. Het is een knap gerenoveerd
gebouw met alle moderne comfort en een perfect
uitgeruste keuken, zoals het Wild Trails betaamt. Er is
een aparte afwasruimte met industriële afwas-
machine en een aparte voorraadkamer met dubbele
koelkasten en bergruimte voor droge voeding.  De
professionele keuken is heel uitgebreid en voorzien

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning

het centrum

eigen vervoer

van alle faciliteiten: microgolf, professioneel gasfornuis (10 gasbekkens) met gasoven,
koffiemachine, en al het nodige keukenmateriaal. Er is ook een barbecue met rooster en
toebehoren aanwezig. Het prachtige uitzicht vanuit de keuken krijg je er zomaar
bovenop! De profileringsactiviteiten durven al eens te wijzigen tijdens de vakantie (o.a.
afhankelijk van het weer). Een zekere flexibiliteit vanuit de TP-ploeg is dus aangewezen.
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1 wagen ter plaatse
2 wagens heen & terug

vergoeding voor 

https://www.wildtrails.be/nl/particulieren/locaties/le-garde-chasse


9-10 jarigen

5 TP

54 deelnemers
8 monitoren

Le Garde Chasse

31 JULI - 7 AUGUSTUS

2 VGF - 1 kamer van 3p
en 1 kamer van 4p

de vakantie
Jupille staat deze zomer bol van actie en avontuur!
Je bouwt er je eigen vlot en vaart er mee over de
stroomversnellingen van de Ourthe. Je ontdekt de
zotste waterspelen tijdens de spetterende water-
olympiade.
Natuurlijk volgt er nog een heleboel avontuur en actie.
Je klimt en klautert langs een avonturenparcours met
diverse bruggen en kabels, en overwint de apen- en
junglebrug. Even later zoef je via de spannende
deathride weer naar beneden. Wauw!
Je komt tot rust aan het knusse kampvuur, waarna je
moe maar voldaan in jouw slaapzak kruipt in een echte
jachthut in het bos. De volgende dag ben je klaar voor
de volgende proef: een tactisch partijtje lasergamen.
En dan zijn er nog de knotsgekke activiteiten van je
monitoren!
Jupille, alleen voor echte avonturiers!

adventureproof - jupille (be)

Vakantiecentrum 'Le Garde Chasse' in Jupille is een
knaller van formaat. Het is een knap gerenoveerd
gebouw met alle moderne comfort en een perfect
uitgeruste keuken, zoals het Wild Trails betaamt. Er is
een aparte afwasruimte met industriële afwas-
machine en een aparte voorraadkamer met dubbele
koelkasten en bergruimte voor droge voeding.  De
professionele keuken is heel uitgebreid en voorzien

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning

het centrum

eigen vervoer

van alle faciliteiten: microgolf, professioneel gasfornuis (10 gasbekkens) met gasoven,
koffiemachine, en al het nodige keukenmateriaal. Er is ook een barbecue met rooster en
toebehoren aanwezig. Het prachtige uitzicht vanuit de keuken krijg je er zomaar
bovenop! De profileringsactiviteiten durven al eens te wijzigen tijdens de vakantie (o.a.
afhankelijk van het weer). Een zekere flexibiliteit vanuit de TP-ploeg is dus aangewezen.
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1 wagen ter plaatse
2 wagens heen & terug

vergoeding voor 

https://www.wildtrails.be/nl/particulieren/locaties/le-garde-chasse


9-10 jarigen

- Sy-hamoir (BE)

4 TP

50 deelnemers
8 monitoren

Rochers de Sy

5 - 12 AUGUSTUS

eigen vervoer

4 VGF - 2 kamers van 4 pers. of 1
kamer van 8 pers. te delen met TP

de vakantie
Grandioze avonturen staan jou te wachten in de
Ardennen. Via het smalle paadje naar het bos vind je
een volledig avonturenparcours. En avonturen, die zal
je beleven!
Van ‘s morgens tot ‘s avonds staat er puur avontuur op
het programma. Je beklimt een steile berg en klikt je
bovenaan vast om met de denderende deathride naar
beneden te suizen. Daarna stelt een grottentocht jouw
moed stevig op de proef.
Durf je nog? Maar dat is nog niet alles, er volgt nog een
via corda, die leidt ons naar een ongezien mooi uitzicht
over de Ourthe vallei. Prachtig hé?! Hier en daar een
spatje modder houdt je alvast niet tegen, je gaat er
volledig voor!
Nadien spoel je de modder van je af in de Ourthe en
kan je lekker uitblazen in het zonnetje. Is geen
avontuur jou te groot? Ga dan mee naar Sy-Hamoir! 

criminele actievakantie

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning
Eindschoonmaak keuk

het centrum
Ga jij mee om de magen van deze durvers te vullen? In
Sy-Hamoir heb je een goed uitgeruste keuken ter
beschikking. In de keuken zijn 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 avontuurlijke groep?

= eigen vervoer heen, terug en ter plaatse 41

Vergoeding voor 1 wagen

http://www.fun-adventure.be/


9-10 jarigen

4 TP

42 deelnemers
7 monitoren

Geen VGF mogelijk

12 - 19 AUGUSTUS

eigen vervoer
Vergoeding voor 1 wagen.

water, durven & dieren

de vakantie

- Dikkele (BE)

het centrum

De taken

Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning

Het Oud Klooster Dikkele is een charmant oud
parochiaal schooltje dat volledig omgebouwd is tot
een modern jeugdverblijf en groepsaccomodatie. Het
heeft een prachtige tuin van 1 hectare groot. Het Oud
Klooster biedt je alle moderne comfort, met ook een
goed uitgeruste keuken: er is een afwasstraat,
steamer, combi-oven, keolcel, diepvries, 6
kookbekkens... Een ware droom voor elke TP-ploeg! 

42

Water, durven of dieren? Ben je zot van water? Dan
kan jij je helemaal uitleven in het zwembad! Eerder een
durver?
Op het moerasparcours dien je allerlei verrassende
uitdagingen, zoals wiebelende bruggetjes, paaltjes en
netten te overwinnen. Kiezels, zand, boomschors,
water en modder voel je onder je voeten tijdens het
blotevoetenpad. Ga je de uitdaging aan om met de
kano naar het onbewoonde eiland te varen? De echte
durvers ontdekken het gangenstelsel van de
speleobox.
Ook nog zot van dieren? Helemaal top! Je gaat op
bezoek bij de reuzenpanda's Hao Hao en Xing Hui in
dierenpark Pairi Daiza. Je geniet er van de
roofvogelshow en als je geluk hebt, kan je zien hoe de
olifanten in bad gaan. Ook de pinguïns doen voor jou
hun mooiste kostuum aan. Je maakt dus kennis met
dieren van over heel de wereld. Wat wordt het water,
durven of dieren? ALLE DRIE NATUURLIJK!

Oud Klooster



9-10 jarigen

5 TP

60 deelnemers
9 monitoren

De Kievit

14 - 21 AUGUSTUS

3 VGF - 2 kamers van 4p
of 1 kamer van 8p

de vakantie
Wil je eens een olifant van dichtbij zien? Zoek dan deze
zomer de Beekse Bergen op.
Gedurende twee dagen ga je op ontdekking in het
Safaripark. Aan boord van de safaribus speur je naar
dieren en ontdek je Afrika en al zijn magische dieren.
Terwijl de bezoekers stilaan het park verlaten, trek je
op avondsafari met een ranger en ontdek je de avond-
rituelen van de dieren.
Geniet samen met je vrienden van een ritje met de
huifkar. Ideaal om even te ontspannen!
Als kers op de taart keer je nog eens terug naar de
Beekse Bergen. In het Speelland vind je een
avontureneiland met touwbrug, waterglijbanen,
trampolines... Je kan er naar hartenlust klimmen,
klauteren, springen en gillen. En vergeet niet om een
duik te nemen in de zwemvijver van ons vakantiehuis.
Ligt jouw safari-outfit al klaar? Oaoaoooo!

expeditie safari - beekse bergen (nl)

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning

het centrum
Als TP sta je in voor het klaarmaken van de maaltijden
en uiteraard de afwas, aankopen doen en het
centrum onderhouden. Misschien kan je het menu
wel aanpassen aan het safarithema? Wat dacht je van
een Afrikaanse schotel of een exotisch dessert? Het
kan allemaal… De keuken van De Kievit (De Beekse
Heide) bevindt zich vlak naast de eetzaal. In de eetzaal 

eigen vervoer

is er een bar aanwezig waarvan je een buffet kan maken. Er is een industriële koelkast,
diepvries en oven beschikbaar. Hiernaast heb je een microgolfoven, een koffiemachine
en een kleine industriële vaatwasmachine ter beschikking.

1 wagen ter plaatse
2 wagens heen & terug

vergoeding voor 

43



9-10 jarigen
- Beringen (BE)

- Beringen (BE)

7 TP 

9-10: 41dln + 7 moni
11-12: 41dln + 7 moni

De Kompel

18 - 25 AUGUSTUS

eigen vervoer

Niet mogelijk

Rakkers in actie

Dans & Glans

De taken
Koken en inkopen
 Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
 Technische ondersteuning
 Eindschoonmaak 

het centrum
In Beringen verblijf je in een oud-schoolgebouw waar
we nu genieten van een zalige vakantie. 
 De keuken is aan de kleine kant maar je vind er alles
wat je nodig hebt om iets lekkers op tafel te toveren
voor de deelnemers van jullie vakantie. Hier leven
jullie echt samen met deelnemers en monitoren om
er een fijne week van te maken. 

= eigen vervoer heen, terug en ter plaatse 44

1 wagen ter plaatse
2 wagens heen & terug

vergoeding voor 

11-12 jarigen
D

e vakantietekst van D
ans &

 G
lans kan je ook vinden bij de 11-12 jarigen

Begint het bij jou ook al te kriebelen als je het woord
ACTIE hoort? Dan is deze rakkersvakantie zeker iets
voor jou!
Het wordt een heuse ontdekking in de hoogte én de
diepte: je beklimt de uitdagende Avonturenberg waar
je op zoek gaat naar de allercoolste plekjes en leeft je
helemaal uit op het boulderparcours in een echte
klimzaal.
In het Mijnmuseum ontdek je hoe het leven in de
diepte eruitzag: een nieuwe en ondergrondse wereld
gaat voor jou open. In het subtropisch zwembad zoek
je verkoeling na alle stoere avonturen.
Klaar voor een bommetje in het waterparadijs? Maak je
borst maar al nat! Je ontdekt ten slotte ook iets meer
over het leven van echte helden...
Het wordt een stoere week vol actie en avontuur in
Beringen! 

= eigen vervoer heen, terug en ter plaatse

HERHALING! Deze vakantie staat ook bij de 11-12 jarigen!



9-10 jarigen

4 TP

48 deelnemers
7 monitoren

Massembre

19 - 25 AUGUSTUS

Afhankelijk van aantal
boekingen deelnemers

de vakantie
Hé, ken jij Andy en Terry? Zij zijn de bewoners van een
waanzinnige boomhut. Daar beleven ze samen heel
wat gekke avonturen. Om alles goed te onthouden,
schrijven ze hun verhalen neer. Al deze verhalen kan je
lezen in het boek 'De waanzinnige boomhut van 13
verdiepingen', waarvan je je eigen exemplaar na de
vakantie mee krijgt naar huis.
Ben je stiekem een beetje jaloers op wat ze allemaal
beleven? Begrijpelijk! Maar geen nood, tijdens deze
vakantie beleef je het allemaal...
Je slaapt een nachtje in onze prachtige Kazouboom-
hutten in Massembre. Beneden aan de hut vind je de
machtige waterplaza waar je de hindernissen moet
zien te overwinnen. Een mooie uitdaging!

de waanzinnige boomhut - massembre (be)

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning

het centrum
Je kookt in gebouw Hermeton (8) en beschikt over een
fornuis met 4 gaspitten. Verder is er ook een friteuse,
grote koelkast, grote diepvriezer en een borden-
spoelbak ter beschikking. Buiten zijn er halve tonnen
om een leuke BBQ te organiseren! Kortom alles om
een waanzinnige boomhutvakantie te beleven!

eigen vervoer
vergoeding voor 1 eigen wagen

Of ga in de omgeving in de vele beekjes op zoek naar leven in het water. Misschien vind
je er wel een zee-aap? Cool hé?! Laat je daarbij niet afschrikken door de wilde dieren die
je in de buurt zeker en vast zal spotten.
Weet je dat Andy en Terry ook gek zijn op bowlen? Wie wordt de grote winnaar en gooit
een strike? Genoeg van al die competitie? Tijd om te ontspannen met waterpret in het
zwembad. O ja, voor we het vergeten: ook het gocartparcours en de buikschuifbaan
zullen meer dan de moeite waard zijn. Waanzinnige vakantie toch?!

45

https://www.massembre.be/


9-10 jarigen

- Leopoldsburg (be)

4 TP

40 deelnemers
6 monitoren

Kampidoe

23 - 30 AUGUSTUS

eigen vervoer

Niet mogelijk

de vakantie

Wild Wild Fever

De taken

Koken en inkopen
 Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
 Technische ondersteuning
 Eindschoonmaak 

het centrum
In dit centrum in 't groen vind je een mooi uitgeruste
keuken. Naast heel wat gaspitten en gasbekkens,
beschik je over een grote oven. Naast de keuken heb
je een aparte bergruimte met een eigen koelcel. Alles
in huis dus om goed en vlot aan de slag te gaan! 

= eigen vervoer heen, terug en ter plaatse 46

vergoeding voor 1 eigen wagen

Laat het beest in je los en ga mee naar Leopoldsburg!
Scheer jij graag over de hoogste toppen? Ga je graag
sneller dan de wind?
Dan hebben wij goed nieuws voor jou want je gaat een
hele dag naar Bobbejaanland. Heb jij geen vrees en
durf jij in alle attracties? Samen met de monitoren en
je vrienden mag je het hele park verkennen. Vind je dat
nog niet spannend genoeg?
Bewijs dan maar eens wat je kan tijdens de
lasershooting! Ben jij de beste lasershooter van de
hele ploeg of zwem jij sneller dan de snelste vis? Aan
jou om het te bewijzen.
Heb jij zin in deze beestige vakantie? Ga dan samen
met de knotsgekke moni's mee naar Leopoldsburg
voor een ganse week 'Wild Wild Fever'! 



11-12-jarigen



11-12 jarigen

2 TP

14 deelnemers
3 monitoren

La Grange Nicolas

2 - 7 APRIL 

de vakantie
Klaar voor een spannend paasavontuur? Pak je
avonturierskleren bij elkaar en volg ons naar Jupille.
Klim je mee naar boven op de bewegende
pamperpaal? In teams neem je het tegen elkaar op in
de tactische lasershooting.
Nog niet spannend genoeg? Klim mee op de grootste
via ferrata van België. Via treden, ladders en brugjes
klim je naar het hoogste punt van de rotswand waar je
wordt beloond met een prachtig uitzicht. Wie goed
kijkt, ziet zelfs onze verblijfsplaats liggen. Even later
zoef je via de deathride weer naar beneden! Here you
go! Tussendoor voorzien de monitoren leuke
activiteiten zodat je de wildste avonturen met je
nieuwe vrienden beleeft. Eén ding staat als een
(pamper)paal boven water: in Jupille wacht je een erg
spannend avontuur! Waar wacht je nog op?

EASTER ADVENTURE - jupille (be)

La Grange Nicolas ligt aan de rand van het dorpje
Jupille, met een prachtige tuin aan de oevers van de
Ourthe. Deze unieke plek beschikt over 35
slaapkamers, allen met een individuele badkamer. Op
het gelijkvloers bevinden zich meerdere sfeervolle
ingerichte ruimtes waar men gezellig kan samenzitten
en spelen. De prachtige open keuken, een partyroom

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning
Eind opkuis centrum

De ploeg

eigen vervoer

5 VGF 

Momenteel is de vakantie bij de deelnemers nog niet volboekt waardoor we nog geen
volledige ploeg kunnen aanduiden. Als er nog extra deelnemers bijkomen, kunnen er
ook nog extra TP'ers mee op deze vakantie. 

1 wagen ter plaatse
2 wagens heen & terug

vergoeding voor 

48

het centrum

met een eigen bar in de oude wijnkelder, een uitgestrekt terras en een natuurlijk
amfitheater met een geweldig uitzicht maken van La Grange Nicolas een unieke locatie
in zijn soort. 

https://www.wildtrails.be/nl/particulieren/locaties/la-grange-nicolas


11-12 jarigen

5 TP

60 deelnemers
7 monitoren

La Grange Nicolas

10 - 17 JULI

de vakantie
Klaar voor een zomer vol wilde avonturen? Pak je
avonturierskleren bij elkaar en volg ons naar Jupille.
Met grote banden bouw je een eigen vlot en vaar je
over de stroomversnellingen van de Ourthe. Je neemt
het in teams tegen elkaar op in de tactische
lasershooting. Spannend wordt het als je zoals een
acrobaat naar boven klimt op de bewegende
pamperpaal. Nood aan verfrissing? De waterolympiade
is zo spetterend dat je zweetdruppels in een mum van
tijd weggespoeld zijn. Zo ben je klaar voor de grootste
via ferrata van België. Via treden, ladders en brugjes
klim je naar het hoogste punt van de rotswand waar je
wordt beloond met een prachtig uitzicht. Wie goed

WILD ADVENTURE - jupille (be)

La Grange Nicolas ligt aan de rand van het dorpje
Jupille, met een prachtige tuin aan de oevers van de
Ourthe. Deze unieke plek beschikt over 35
slaapkamers, allen met een individuele badkamer. Op
het gelijkvloers bevinden zich meerdere sfeervolle
ingerichte ruimtes waar men gezellig kan samenzitten
en spelen. De prachtige open keuken, een partyroom

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning

het centrum

eigen vervoer

5 VGF 

kijkt, ziet zelfs onze verblijfsplaats liggen. Even later zoef je via de deathride weer naar
beneden. Kicken! Tot slot overnacht je als een echte avonturier nog een nacht in de grote
jachthut in het bos. Aan het kampvuur droom je in je knusse slaapzak van de wildste
avonturen die je deze week hebt beleefd met je nieuwe vrienden en de moni's (die al staan
te popelen van ongeduld om erin te vliegen). Eén ding staat als een (pamper)paal boven
water: in Jupille wacht je een erg (ge)wild avontuur! Waar wacht je nog op?

met een eigen bar in de oude wijnkelder, een uitgestrekt terras en een natuurlijk
amfitheater met een geweldig uitzicht maken van La Grange Nicolas een unieke locatie
in zijn soort. 

1 wagen ter plaatse
2 wagens heen & terug

vergoeding voor 
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https://www.wildtrails.be/nl/particulieren/locaties/la-grange-nicolas


11-12 jarigen

5 TP

60 deelnemers
7 monitoren

Het Zwaluwnest

10 - 17 JULI

de vakantie
Ben jij een waterrat? Dan is Ter Aar jouw bestemming!
Maak je klaar voor het grootste overdekte
glijbanenparadijs van de Benelux! Ontdek de Tyfoon,
de Lazy River en andere glijbanen in het Tikibad! Ken jij
bodyboarden? Dit is een combinatie van surfen,
skateboarden en snowboarden waarbij je op een
kunstmatige golf met een board de stroom tracht te
bedwingen. Tijdens het tuben hou je je beter stevig
vast! Hoe lang kan jij droog blijven op de tube?
Probeer nadien bij Poldersport De Kwakel op de zotst
mogelijke manieren over de watergreppels te geraken.
En dit al slingerend of springend via een trapeze en
touwbruggen. Geraak jij met je vrienden aan de
overkant? Waterfun verzekerd!
De Waterspin, de Splash en de achtbaan Falcon in
pretpark Duinrell maken deze vakantie helemaal af!

go with the flow - Ter aar (nl)

eigen vervoer

4 VGF

1 wagen ter plaatse
2 wagens heen & terug

vergoeding voor 

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning

Het zwaluwnest in Ter Aar heeft een goed uitgeruste
keuken waar je je als TP helemaal kunt uitleven! Er is
een kook- en spoelruimte (met industriële vaat-
wasser) ter beschikking in deze groepsaccommodatie.
Zes gasbekkens, voldoende kookgerief, een oven en
microgolfoven. Naast de keuken heb je ook nog een
opslagplaats voor droge voeding. Je kan je bestelling
op voorhand plaatsen bij Dagwinkel Janmaat. Hij

het centrum

levert alles ter plaatse, overschotten worden ook terug genomen. Binnen een straal van
6 km vind je een Lidl, Jumbo, Albert Heijn en Aldi. Net zoals op andere bestemmingen
maak je de lekkerste gerechten, sta je mee in voor de afwas en het onderhoud van de
keuken. Can you go with the flow in Ter Aar?

50



11-12 jarigen

- aMELAND (nl)

5 TP

60 deelnemers
7 monitoren

De Witte Reep

11 - 18 JULI

de vakantie
Ameland is één van de vijf bewoonde Waddeneilanden
plus een bestemming met een stevige portie crazy
beachfun. De bus brengt je naar de veerboot waarmee
je naar Ameland vaart.
Tijdens de vakantie doorkruis je met de fiets het ganse
eiland. Afhankelijk van de weersomstandigheden
ontdek je samen met je vrienden het beste van wat dit
crazy eiland te bieden heeft: raften op de Waddenzee
en surfen op de golven. Je overwint je hoogtevrees op
de klimwand van het hoogteparcours. Hoe snel raak jij
beneden met een vrije val? Of probeer je toch maar
liever de zipline? Je amuseert je rot tijdens een
spelletje bubbelvoetbal. Kan jij tegen de bal trappen
als je in zo'n bubbel zit?

CRAZY BEACHFUN

Je verblijft in De Witte Reep. Hier is een grote eetzaal
met buffettafel. Er zijn drie grote koelkasten, een
diepvriezer, vier grote en twee kleine gaspitten, een
frituur en een industriële vaatwasmachine. Er is ook
een inloopkast droge voeding. Je rijdt met je eigen
wagen naar de bestemming en kan tot een meter van
de keuken rijden om uit te laden. De keuken is net
naast de eetzaal, zodat doorgeven gemakkelijk

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Eindschoonmaak keuken
Technische ondersteuning

het centrum

eigen vervoer

7 VGF - 2 kamers van 6p 

1 wagen ter plaatse
2 wagens heen & terug + overzet

vergoeding voor 
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verloopt. In de buurt op zo'n 10 minuten rijden zijn winkels als supermarkt Coop en
Hanos. Brood kan je laten leveren door de lokale bakker. Heb je zin in een crazy vakantie
op het strand? Dan is deze zeker iets voor jou!

Daarna vliegen de pijlen je rond de oren bij de Archery Tag. Je hebt ook geen schrik van een
likje verf en bekogelt je vrienden tijdens de kidspaintball. 's Avonds is het chillen geblazen in
de grote tipitent. Dat wordt knallen in Ameland! Laat die strand- en waterfun maar komen! 

http://www.dewittereep.nl/


11-12 jarigen

- aMELAND (nl)

5 TP

60 deelnemers
7 monitoren

De Witte Reep

18 - 25 JULI

de vakantie
Ameland is één van de vijf bewoonde Waddeneilanden
plus een bestemming met een stevige portie crazy
beachfun. De bus brengt je naar de veerboot waarmee
je naar Ameland vaart.
Tijdens de vakantie doorkruis je met de fiets het ganse
eiland. Afhankelijk van de weersomstandigheden
ontdek je samen met je vrienden het beste van wat dit
crazy eiland te bieden heeft: raften op de Waddenzee
en surfen op de golven. Je overwint je hoogtevrees op
de klimwand van het hoogteparcours. Hoe snel raak jij
beneden met een vrije val? Of probeer je toch maar
liever de zipline? Je amuseert je rot tijdens een
spelletje bubbelvoetbal. Kan jij tegen de bal trappen
als je in zo'n bubbel zit?

CRAZY BEACHFUN

Je verblijft in De Witte Reep. Hier is een grote eetzaal
met buffettafel. Er zijn drie grote koelkasten, een
diepvriezer, vier grote en twee kleine gaspitten, een
frituur en een industriële vaatwasmachine. Er is ook
een inloopkast droge voeding. Je rijdt met je eigen
wagen naar de bestemming en kan tot een meter van
de keuken rijden om uit te laden. De keuken is net
naast de eetzaal, zodat doorgeven gemakkelijk

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Eindschoonmaak keuken
Technische ondersteuning

het centrum

eigen vervoer

7 VGF - 2 kamers van 6p 

1 wagen ter plaatse
2 wagens heen & terug + overzet

vergoeding voor 

52

verloopt. In de buurt op zo'n 10 minuten rijden zijn winkels als supermarkt Coop en
Hanos. Brood kan je laten leveren door de lokale bakker. Heb je zin in een crazy vakantie
op het strand? Dan is deze zeker iets voor jou!

Daarna vliegen de pijlen je rond de oren bij de Archery Tag. Je hebt ook geen schrik van een
likje verf en bekogelt je vrienden tijdens de kidspaintball. 's Avonds is het chillen geblazen in
de grote tipitent. Dat wordt knallen in Ameland! Laat die strand- en waterfun maar komen! 

http://www.dewittereep.nl/


11-12 jarigen

5 TP

68 deelnemers
8 monitoren

Het Zwaluwnest

24 - 31 JULI

de vakantie
Ben jij een waterrat? Dan is Ter Aar jouw bestemming!
Maak je klaar voor het grootste overdekte
glijbanenparadijs van de Benelux! Ontdek de Tyfoon,
de Lazy River en andere glijbanen in het Tikibad! Ken jij
bodyboarden? Dit is een combinatie van surfen,
skateboarden en snowboarden waarbij je op een
kunstmatige golf met een board de stroom tracht te
bedwingen. Tijdens het tuben hou je je beter stevig
vast! Hoe lang kan jij droog blijven op de tube?
Probeer nadien bij Poldersport De Kwakel op de zotst
mogelijke manieren over de watergreppels te geraken.
En dit al slingerend of springend via een trapeze en
touwbruggen. Geraak jij met je vrienden aan de
overkant? Waterfun verzekerd!
De Waterspin, de Splash en de achtbaan Falcon in
pretpark Duinrell maken deze vakantie helemaal af!

go with the flow - Ter aar (nl)

eigen vervoer

4 VGF

1 wagen ter plaatse
2 wagens heen & terug

vergoeding voor 

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning

Het zwaluwnest in Ter Aar heeft een goed uitgeruste
keuken waar je je als TP helemaal kunt uitleven! Er is
een kook- en spoelruimte (met industriële vaat-
wasser) ter beschikking in deze groepsaccommodatie.
Zes gasbekkens, voldoende kookgerief, een oven en
microgolfoven. Naast de keuken heb je ook nog een
opslagplaats voor droge voeding. Je kan je bestelling
op voorhand plaatsen bij Dagwinkel Janmaat. Hij

het centrum

levert alles ter plaatse, overschotten worden ook terug genomen. Binnen een straal van
6 km vind je een Lidl, Jumbo, Albert Heijn en Aldi. Net zoals op andere bestemmingen
maak je de lekkerste gerechten, sta je mee in voor de afwas en het onderhoud van de
keuken. Can you go with the flow in Ter Aar?
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11-12 jarigen

4 TP

48 deelnemers
6 monitoren

Massembre

5 - 12 AUGUSTUS

Afhankelijk van aantal
boekingen deelnemers

de vakantie
Deze survivalvakantie is geen gewone vakantie! Alles
staat immers in het teken van overleven en survival.
Overdag is het één en al avontuur, survival en
natuurlijk veel fun! Maar ook 's nachts stopt het
avontuur niet! Je slaapt een nacht in een zelfgebouwde
shelter maar ook in een echte boomhut! Je komt alles
te weten over overleven in het wild. Je leert zalfjes
maken uit planten en wonden verzorgen in de natuur.
Bovendien ontdek je hoe je op verschillende manieren
vuur kan maken en welke shelter je best bouwt in het
bos om droog te slapen. Je rugzak klaarmaken voor
een groot avontuur of je oriënteren in het
dichtbegroeide bos worden een makkie! 

survival - massembre (be)

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning

het centrum
Je kookt in gebouw Hermeton (8) en beschikt over een
fornuis met 4 gaspitten. Verder is er ook een friteuse,
grote koelkast, grote diepvriezer en een borden-
spoelbak ter beschikking. Buiten zijn er halve tonnen
om een leuke BBQ te organiseren! Kortom alles om
een waanzinnige boomhutvakantie te beleven!

eigen vervoer
vergoeding voor 1 eigen wagen
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Ook water drinkbaar maken en zelfs het proeven van insecten staat op het menu, mmm...!
Naast de workshops zorgen de monitoren voor zalige bosspelen, spannende activiteiten en
doldwaze momenten en nemen ze je mee naar de Fondry des Chiens, de Belgische 'Grand
Canyon'! Kom mee en word een echte survivor! 

https://www.massembre.be/


11-12 jarigen

5 TP

60 deelnemers
7 monitoren

Het Zwaluwnest

14 - 21 AUGUSTUS

de vakantie
Ben jij een waterrat? Dan is Ter Aar jouw bestemming!
Maak je klaar voor het grootste overdekte
glijbanenparadijs van de Benelux! Ontdek de Tyfoon,
de Lazy River en andere glijbanen in het Tikibad! Ken jij
bodyboarden? Dit is een combinatie van surfen,
skateboarden en snowboarden waarbij je op een
kunstmatige golf met een board de stroom tracht te
bedwingen. Tijdens het tuben hou je je beter stevig
vast! Hoe lang kan jij droog blijven op de tube?
Probeer nadien bij Poldersport De Kwakel op de zotst
mogelijke manieren over de watergreppels te geraken.
En dit al slingerend of springend via een trapeze en
touwbruggen. Geraak jij met je vrienden aan de
overkant? Waterfun verzekerd!
De Waterspin, de Splash en de achtbaan Falcon in
pretpark Duinrell maken deze vakantie helemaal af!

go with the flow - Ter aar (nl)

eigen vervoer

4 VGF

1 wagen ter plaatse
2 wagens heen & terug

vergoeding voor 

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning

Het zwaluwnest in Ter Aar heeft een goed uitgeruste
keuken waar je je als TP helemaal kunt uitleven! Er is
een kook- en spoelruimte (met industriële vaat-
wasser) ter beschikking in deze groepsaccommodatie.
Zes gasbekkens, voldoende kookgerief, een oven en
microgolfoven. Naast de keuken heb je ook nog een
opslagplaats voor droge voeding. Je kan je bestelling
op voorhand plaatsen bij Dagwinkel Janmaat. Hij

het centrum

levert alles ter plaatse, overschotten worden ook terug genomen. Binnen een straal van
6 km vind je een Lidl, Jumbo, Albert Heijn en Aldi. Net zoals op andere bestemmingen
maak je de lekkerste gerechten, sta je mee in voor de afwas en het onderhoud van de
keuken. Can you go with the flow in Ter Aar?
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11-12 jarigen

4 TP

50 deelnemers
6 monitoren

De Buiteling

14 - 21 AUGUSTUS

de vakantie
Klaar om je strafste apenstoten te tonen in Wenum-
Wiesel? We verblijven er in een mooi centrum in de
bossen. Er zijn mooie speelvelden en gocarts aanwezig
zodat we goed kunnen ravotten. Met de fiets begeven
we ons naar de zotste activiteiten. Zo trekken we naar
Apenheul!
Hier loopt de helft van de apen vrij rond tussen de
bezoekers! Welke apenstreken kan jij nog leren van
deze apen?
Onze nieuwe kunstjes kunnen we meteen uitproberen
op het water tijdens een initiatie waterski. Op je latten
leer je de golven te bedwingen, jij bent toch niet bang
om nat te worden? We trekken ook naar het klimbos
Veluwe. Hier kan jij tonen hoe goed je in de bomen kan
klimmen op één van de vele klimroutes.

aPENSTREKEN - wENUM-Wiesel (nl)

Tijdens je verblijf logeer je in de groepsaccomodatie
'De Buiteling', een nieuw huis aan de rand van het
bos. Wenum-Wiesel is gelegen in de Veluwestreek. Als
TP logeer je in een apart bijgebouw. Op de locatie, die
heel groen gelegen is, bevinden zich ook speelvelden,
een groot zonnig terras en een kampvuurplaats. Ook
binnen is er een ontspanningsruimte met onder
andere een pingpongtafel en voetbaltafel.

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning

het centrum

eigen vervoer

2 VGF -  1 kamer van 4p
en 1 of 2 slaapzetels

vergoeding voor 1 eigen wagen
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Nood aan verfrissing? Die kan je vinden in het Boschbad. In dit grootste openluchtzwembad
van Nederland kan jij van de glijbaan racen of gewoon met je vrienden genieten aan de rand
van het water. Zalig! Wenum-Wiesel haalt de zotste aap in jou naar boven! 

http://www.opkamp.nl/


11-12 jarigen

6 TP

75 deelnemers
10 monitoren

De Patrijs

16 - 23 AUGUSTUS

de vakantie
Kicks en fun, dat beleef je in Sevenum! Je neemt tijdens
deze vakantie jouw eigen fiets mee, zo geraak je snel
bij alle activiteiten.
Je zal je uiterste best moeten doen om de 'Crazy
Crasher' te overwinnen. Hoe lang kan jij overeind
blijven?! Probeer daarna je evenwicht te houden op de
rodeostier! Vergeet ook je kilt niet voor de Highland
Games. Je hoogtevrees overwinnen doe je op het
hoogteparcours.
Vervolgens trek je samen met je vrienden naar
attractiepark Toverland. Ontdek de snelle achtbanen
en spetterende waterattracties. Ga voor kicks met
Troy, de hoogste, snelste en langste houten achtbaan
van de Benelux!

crazy rush - sevenum (nl)

De keuken in de Patrijs is niet super-nieuw, maar wel
goed onderhouden en voorzien van alles dat je nodig
hebt om voor deze grote groep te koken: 2 grote
koelkasten, 1 grote diepvriezer, een fornuis met 4
gasringen, een grote kantelbare braadslede, een
gasoven, maar helaas géén vaatwasser. Er is een
aparte bijkeuken die dienst doet als afwaskeuken. Er
zijn behoorlijk wat winkels in de omgeving, en het is
bespreekbaar om vooraf bestellingen door te geven.

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning

het centrum

eigen vervoer

De groep gebruikt voor alle activiteiten een fiets. De TP-ploeg staat ook in om de fietsers
te depanneren wanneer nodig (een eigen fietsrek is dus een meerwaarde). Vandaar dat
een goede samenwerking met en communicatie tussen de moniploeg en de TP-ploeg
belangrijk zijn voor het welslagen van deze vakantie.

6 VGF - kamer van 12p

1 wagen ter plaatse
2 wagens heen & terug

vergoeding voor 

57

Nog energie over? Klim als een ware ninja langs de muur van de freerunbaan en eindig met
een salto in de foampit. Show je tricks op de trampolines of scheur door de bochten met een
BMX of skateboard op de pumptrack!

https://www.groepsgebouw.nl/groepsverblijven/evertsoord/groepsaccommodatie-limburg-patrijs


11-12 jarigen

- nieuwpoort (be)

4 TP

36 deelnemers
5 monitoren

't Kraaienest

18 - 25 AUGUSTUS

de vakantie

eigen vervoer

Niet mogelijk

De taken
Koken en inkopen
 Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
 Technische ondersteuning
 Eindschoonmaak 

Een domein omgeven door water en boten: wat een
avontuur! De groep slaapt verspreid over het domein
in verschillende boten maar jullie slapen met de TP-
ploeg sowieso in het gebouw net naast de keuken. 

het centrum

58

Storm adventure

vergoeding voor 1 eigen wagen

Ben jij een echte durver? Kom dat maar eens bewijzen
tijdens onze vakantie in Nieuwpoort. Beweeg als een
marinier over de ruige marinierspiste. Bereik jij droog
de overkant of neem je een frisse duik in het wilde
water? 
Je houdt het niet helemaal droog aan zee want een
echte matroos durft zich al eens uit te leven rond het
water. Zo verken je de buurt met een zelfgebouwd vlot
en staan er ook wateractiviteiten op het programma. Je
slaapt misschien wel in een echte kajuit en proeft van
het leven op en rond het water.
De kookouders verwennen je graag met de lekkerste
hapjes. Oefen je behendigheid en sluiptechniek tijdens
de laser battle.

Rol en duik door de struiken en kruip stilletjes door het gras. Met jouw skills schiet je zeker
raak! Sluit samen met de hele groep de dag af en zie de zon langzaam wegzakken in de zee.



9-10 jarigen
- Beringen (BE)

- Beringen (BE)

= eigen vervoer heen, terug en ter plaatse

HERHALING! Deze vakantie staat ook bij de 9-10 jarigen!

7 TP 

9-10: 41dln + 7 moni
11-12: 41dln + 7 moni

De Kompel

18 - 25 AUGUSTUS

eigen vervoer

Niet mogelijk

de vakantie

Rakkers in actie

Dans & Glans

De taken
Koken en inkopen
 Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
 Technische ondersteuning
 Eindschoonmaak 

het centrum
In Beringen verblijf je in een oud-schoolgebouw waar
we nu genieten van een zalige vakantie. 
 De keuken is aan de kleine kant maar je vind er alles
wat je nodig hebt om iets lekkers op tafel te toveren
voor de deelnemers van jullie vakantie. Hier leven
jullie echt samen met deelnemers en monitoren om
er een fijne week van te maken. 
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1 wagen ter plaatse
2 wagens heen & terug

vergoeding voor 

11-12 jarigen
D

e vakantietekst van Rakkers in Actie kan je vinden bij de 9-10 jarigen  

Ben jij ook helemaal gek van glamour? Kom dan mee
naar Beringen. Hier beleven we samen een heerlijke
vakantie met tal van leuke activiteiten! Tijdens een
heuse modeworkshop maken en pimpen we onze
eigen outfit zodat we ons helemaal stralend voelen.
Een make-upartiest en een haartooier komen langs
om je op te maken. Ze toveren ons om tot de meest
glamoureuze versie van onszelf.
Make-up: klaar! Rode loper: check! En nu poseren
maar… Een professionele fotograaf komt langs en leert
je schitteren als een echt fotomodel. Nadien krijg je
zowel je mooiste shot als een stralende groepsfoto
thuis opgestuurd. Tijdens de dansworkshop laten we
ons beste moves zien: plezier verzekerd op onze
dansvloer. Tot slot verkennen we de Avonturenberg
waar je samen met je vrienden en vriendinnen op
ontdekking kan gaan naar de leukste plekjes in dit
Limburgs paradijs! 1 2 3 fotomodel! 



11-12 jarigen

6 TP

68 deelnemers
8 monitoren

Het Zwaluwnest

21 - 28 AUGUSTUS

de vakantie
Ben jij een waterrat? Dan is Ter Aar jouw bestemming!
Maak je klaar voor het grootste overdekte
glijbanenparadijs van de Benelux! Ontdek de Tyfoon,
de Lazy River en andere glijbanen in het Tikibad! Ken jij
bodyboarden? Dit is een combinatie van surfen,
skateboarden en snowboarden waarbij je op een
kunstmatige golf met een board de stroom tracht te
bedwingen. Tijdens het tuben hou je je beter stevig
vast! Hoe lang kan jij droog blijven op de tube?
Probeer nadien bij Poldersport De Kwakel op de zotst
mogelijke manieren over de watergreppels te geraken.
En dit al slingerend of springend via een trapeze en
touwbruggen. Geraak jij met je vrienden aan de
overkant? Waterfun verzekerd!
De Waterspin, de Splash en de achtbaan Falcon in
pretpark Duinrell maken deze vakantie helemaal af!

go with the flow - Ter aar (nl)

eigen vervoer

6 VGF

1 wagen ter plaatse
2 wagens heen & terug

vergoeding voor 

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning

Het zwaluwnest in Ter Aar heeft een goed uitgeruste
keuken waar je je als TP helemaal kunt uitleven! Er is
een kook- en spoelruimte (met industriële vaat-
wasser) ter beschikking in deze groepsaccommodatie.
Zes gasbekkens, voldoende kookgerief, een oven en
microgolfoven. Naast de keuken heb je ook nog een
opslagplaats voor droge voeding. Je kan je bestelling
op voorhand plaatsen bij Dagwinkel Janmaat. Hij

het centrum

levert alles ter plaatse, overschotten worden ook terug genomen. Binnen een straal van
6 km vind je een Lidl, Jumbo, Albert Heijn en Aldi. Net zoals op andere bestemmingen
maak je de lekkerste gerechten, sta je mee in voor de afwas en het onderhoud van de
keuken. Can you go with the flow in Ter Aar?
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13-14-jarigen



13-14 jarigen

5 TP

60 deelnemers
7 monitoren

Ostello Sant'Anna
Massa Marittima

1 - 10 JULI

de vakantie
De jeugdherberg Sant’Anna in het historische dorpje
Massa Marittima, gelegen in de heuvels voor de
Toscaanse kust, is je verblijfplaats tijdens deze
vakantie.
Om te beginnen krijg je een stevige portie water
voorgeschoteld. Je relaxt op het strand en koelt af in
de zee. Je leeft je uit in het waterpretpark, waar
verschillende zwembaden en glijbanen op jou wachten
en amuseert je rot in en rond het meer. Tijdens het
kajakken kan je genieten van de mooie Italiaanse
natuur. Klinkt niet slecht, denken wij dan.
Dat is nog niet alles: je trekt naar de prachtige
middeleeuwse stad Siena: verdwalen in de kleine
straatjes, een dansje op het grote plein of een te gek
stadsspel... Alles kan! Ten slotte proef je van echte
Italiaanse pizza’s uit de buurt. Kom ook smullen van
deze vakantie! 

summer in sant'anna - toscane (it)

Italia... mamma mia! Het centrum in Toscane heeft
veel te bieden. De hoofdkeuken (enkel en alleen deze
keuken mag gebruikt worden) is voorzien van alle
moderne apparatuur. Potten, pannen, een vaat-
wasmachine, genoeg vuren, voldoende koelruimte, ...
Kortom, een goed uitgeruste keuken! Er staat ook een
wasmachine ter beschikking voor het wassen van de
handdoeken.

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning

het centrum

heen: huurwagen
terug: bus

11 VGF

62

Ophalen in 
Gent

http://www.fondazionesantanna.com/ostello/


13-14 jarigen

5 TP

60 deelnemers
7 monitoren

Casa de Colonies
Can Qué

2 - 11 JULI

de vakantie
Atención! Spanjelovers en waterfans: dit wordt je
droomvakantie! In Esponellà vertoef je op een
aangenaam vakantiedomein met eigen zwembad aan
de rand van het dorp.
Tijdens de beach &amp; watersportdag combineer je
surfsporten als stand up paddling, skimboarden en
surfen met toffe beach games. Bij het caven ontdek je
een aantal mooie grotten uit de buurt.
Nog meer splashen doe je tijdens het vliegen van de
glijbanen in waterpretpark. Na een avontuurlijke hike
langs de kust, kom je op het strand weer op adem met
je nieuwe vrienden, tijdens het snorkelen kom je te
weten wat de Spaanse zee te bieden heeft.
Als kers op de taart waan je je even in het Venetië van
Spanje tijdens het boottochtje op de gezellige
kanaaltjes van Empuriabrava! Aquasplash! 

aquasplash - esponella (es) 

De ruime keuken in Esponellà is volledig uitgerust om
te koken voor grote groepen met een 6 pits-
gasfornuis, een industriële oven, 2 paella-branders
met grote paellapannen, 3 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. Zoals alle andere TP-

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning

het centrum

ploegen zorgen jullie voor de inkopen en bereiding van de maaltijden en voor het
onderhoud van het vakantiehuis.

7 VGF - kamer van 12p

Let op: VGF op de bus moet op voorhand
aangevraagd worden. Prijs bedraagt €135pp.

heen: huurwagen
terug: bus

Ophalen in  
Gent

63

https://www.accac.cat/index.php?seccio=cases&id=169


13-14 jarigen

heen: huurwagen
terug: bus

- Die romeyer (fr)

ophalen
in Gent

4 TP

50 deelnemers
6 monitoren

La Bastide des
Hautes Roches

3 - 12 JULI

de vakantie
Gooi sport, cultuur, actie, avontuur, ambiance en een
zwoele zomerzon in een blender, en klaar is... Die-
Romeyer!
Zet deze vakantie samen met je vrienden op jouw
verlanglijstje en laat je gaan tijdens een bangelijk
touwenparcours, een partijtje rotsklimmen en een
verfrissende canyoning. Aan teamspirit geen gebrek
hier!
Ons vakantiehuis beschikt over een eigen zwembad
waar je kopje onder kan gaan. Ook de nabijgelegen
rivier zorgt tijdens de activiteiten voor een
welgekomen verfrissing. De spanning drijven we op
tijdens een waanzinnig spelletje Laser Tag.

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning
Eindschoonmaak keuken

het centrum

7 VGF - 3 kamers

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. De Lidl en
Intermarché bevinden zich op een 15-tal minuten
rijden. Bakker Sylvain levert aan het centrum. 
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Zuiderse actie

Diepvriezer, koelkasten, 4 elektrische kookplaten, een industriële afwasmachine, 2
(elektrische) ovens en een frietketel zijn aanwezig. Als TP’er moet je naast de basiskoffer
geen extra materiaal meenemen. De eigenaars, Benjamin en Corinne, zijn nauw betrokken
en lossen problemen snel op. Een grote BBQ is ter beschikking om er de laatste (of waarom
niet elke avond?) een groot feest van te maken.  ... Allons-y?

Het echte Franse leven snuif je op in Die, een historische stadje dat omgeven is
door prachtige Gallo-Romeinse stadswallen. Leven als God in Frankrijk, dat
hebben ze hier uitgevonden! Zijn we weg? Ah oui, à Die! Allons-y!



13-14 jarigen

bus

Zeilen op het ijsselmeer - boot nieuwe zorg (NL)

1 TP
17 deelnemers
2 monitoren
1 schipper 
1 scheepsmaatje

8 - 15 JULI

de vakantie
Wil je samen met je vrienden Nederland verkennen? Laat
je tijdens deze zeilvakantie meevoeren naar het
uitgestrekte IJsselmeer of de woelige Waddenzee en
ervaar het gevoel van vrijheid op een zeilboot!
Je vertoeft een week lang op een traditioneel houten
zeilschip en slaapt in een knusse kajuit. Samen met je
vrienden zeil je van haven naar haven en kook je
heerlijke maaltijden op de boot. Je helpt de zeilen te
hijsen of reven: stuurboord, bakboord, knopen leggen,
het wordt allemaal een koud kunstje!
Na het zeilen geniet je van een frisse duik in een
zwembad en ’s avonds verken je onbekende
havenplaatsjes. Wordt het het prachtige strand van
Workum of brengt de wind je naar één van de
Waddeneilanden? 

Op deze vakantie ben je mee een deel van het
monitorenteam. Elke dag kook je alleen of samen
met de deelnemers (in beurtrol) een feestmaaltijd.
Extra troef: Hoe cool is het om te koken op een
boot?!

De taken
Koken (in de boot) en inkopen (in de haven) eventueel samen met groep
Onderhoud keuken, sanitair en eetruimte samen met de groep
Technische ondersteuning

het centrum

Niet mogelijk
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Boot Nieuwe Zorg

geen huurwagen, je reist mee
met de groep

De wind bepaalt waar jullie zullen stranden, spannend toch?! De moni's nemen je met plezier
mee op ontdekkingstocht waar ze je verrassen met superleuke activiteiten. All on board!! 

http://www.nieuwe-zorg.nl/


13-14 jarigen

4 TP

40 deelnemers
5 monitoren

Ostello La Stele

9 - 18 JULI

de vakantie
De zon en een betoverend landschap zijn van de partij
in Lunigiana. Het is de toegangspoort tot Toscane waar
je van het ene avontuur in het andere rolt, klimt, vaart,
fietst of wandelt... Na een ontspannende wandeling
door het dichtstbijzijnde nationale park weet je
meteen hoe mooi Toscane is. Met de E-bike verken je
verder al die natuurpracht. Toch al wat aan het zweten
door de warme temperaturen? 
Tijd voor wat afkoeling in het helderblauwe bronwater.
Voetjes erin en genieten maar! Daarna tillen we je
letterlijk naar een hoger niveau. 
Een prachtige wandeling in de Apuaanse Alpen waar je
de kans krijgt om rotsen te bezichtigen en te
beklimmen.

la vita e bella - toscane (it)

La Stele ligt in het hartje van een Nationaal Park,
ideaal voor wandelingen! Het centrum ligt ook op
slechts 5 km van Bagnone, een van de meest
charmante dorpen van het gebied, waar je alle
voorzieningen kunt vinden. Het gebouw was vroeger
de school van het dorp, slechts enkele jaren geleden
omgebouwd tot een accommodatie, volledig
gerenoveerd en voorzien van alle comfort. Er zijn 2 

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning

het centrum

Niet mogelijk

verdiepingen met kamers geschikt voor 50 personen. Op de benedenverdieping bevindt
zich het receptie- en bezoekerscentrum van het Apennijnen Nationaal Park, een
eetkamer, een ingerichte keuken en een bar.

De Grotten van Equi Terme zijn prachtig! Nog meer verfrissing nodig? Tijdens de
adembenemende rivier trekking klauter je tussen de hoge muren van de canyon. En
natuurlijk zijn er ook nog de kanolessen in de wondermooie baai van La Spezia. O ja, ook de
moni's maken het mooie weer! Totally Toscany! 

heen & terug: bus
ter plaatse: huurwagen
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https://www.sigeric.it/ostello-la-stele/


13-14 jarigen

heen en terug: bus 
huurwagen ter plaatse

4 TP

49 deelnemers
6 monitoren

Casa de Colonies
Mas Suro

16 - 25 JULI

de vakantie
Sun Splash is Spanje op zijn best! Chillen in je
privézwembad, beachsporten op het strand, echte
kicks in de bergen: Cartellà has it all.
Tijdens de beachday in Estartit combineer je strand,
stad en leef je je helemaal uit op het floatable
waterpark. Relaxen doe je in het prachtige Aquabrava,
een waterpretpark met alles erop en eraan en
glijbanen met namen die je doen duizelen. Daag jezelf
en je teammates uit tijdens de Can Bellvitge Battle.
Strijd samen met je team voor de eer tijdens de wipe
out, archery tag, klimspelen en waterspelen.
Het echte hoogtepunt van de vakantie wordt
ongetwijfeld de watertrekking in het imposante
bergdecor van Albanya en het balanceren op de
slackline!

sun splash - cartella (es)

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning

het centrum

2 VGF - slapen bij TP

Klaar om richting deze haciënda in Cartellà te
trekken? Het centrum beschikt over een goed
uitgeruste keuken: 5 koelkasten, 3 diepvriezers,
voldoende kookplaten zowel op gas als elektriciteit
alsook een frietketel. Een industriële vaatwas, grote
industriële stoom en combi oven alsook steamer,
microgolfoven en toasters staan ter beschikking.
Verder beschikt het terrein over grasvelden, 
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sportveldjes, klein stukje bos en achteraan op het terrein lopen er een aantal dieren
rond. Terwijl de groep op één van hun uitstappen is, geniet je aan het privézwembad
met prachtig uitzicht over de omgeving! Winkels zijn makkelijk bereikbaar en liggen op
15 minuten rijden met de huurwagen die ter beschikking staat. Sta jij al te popelen om
heerlijke maaltijden op deze toplocatie te bereiden? ¡Aquí vamos!

Meer heb je niet nodig om in stijl af te sluiten. Of toch: zonnecrème en zwemgerief. Que
piensas? Estupendo, no?! 

https://www.accac.cat/public/index.php?seccio=cases&id=43


13-14 jarigen

5 TP

60 deelnemers
7 monitoren

Casa de Colonies
Can Qué

23 JULI - 1 AUGUSTUS

de vakantie
Atención! Spanjelovers en waterfans: dit wordt je
droomvakantie! In Esponellà vertoef je op een
aangenaam vakantiedomein met eigen zwembad aan
de rand van het dorp.
Tijdens de beach &amp; watersportdag combineer je
surfsporten als stand up paddling, skimboarden en
surfen met toffe beach games. Bij het caven ontdek je
een aantal mooie grotten uit de buurt.
Nog meer splashen doe je tijdens het vliegen van de
glijbanen in waterpretpark. Na een avontuurlijke hike
langs de kust, kom je op het strand weer op adem met
je nieuwe vrienden, tijdens het snorkelen kom je te
weten wat de Spaanse zee te bieden heeft.
Als kers op de taart waan je je even in het Venetië van
Spanje tijdens het boottochtje op de gezellige
kanaaltjes van Empuriabrava! Aquasplash! 

aquasplash - esponella (es) 

De ruime keuken in Esponellà is volledig uitgerust om
te koken voor grote groepen met een 6 pits-
gasfornuis, een industriële oven, 2 paella-branders
met grote paellapannen, 3 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. Zoals alle andere TP-

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning

het centrum

ploegen zorgen jullie voor de inkopen en bereiding van de maaltijden en voor het
onderhoud van het vakantiehuis.

7 VGF - kamer van 12p

Let op: VGF op de bus moet op voorhand
aangevraagd worden. Prijs bedraagt €135pp.

heen en terug: bus
huurwagen ter plaatse
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https://www.accac.cat/index.php?seccio=cases&id=169


13-14 jarigen

4 TP

40 deelnemers
5 monitoren

Gîte le Tétras

24 - 31 JULI

de vakantie
Beleef samen met je vrienden een week vol kicks en
fun in Frankrijk! Gérardmer is ‘the place to be’ voor
iedereen die zin heeft in een vakantie met een stevige
portie avontuur en natuur.
Al ooit gehoord van de Fantasticable en de Bol d'Air
Line? De Fantasticable is een razendsnelle vlucht van
1,5 km over de toppen van de bomen met je hoofd
vooruit! De Bol d'Air Line is een heuse achtbaan door
de bomen met bochten van 360° en zelfs 720°! Crazy!
Of schiet je liever de lucht in tijdens de Propuls’air?
Ben je echt een durver en ga je de uitdaging aan om
het hoogteparcours te bedwingen en nadien de
sprong te wagen bij de Big Air Jump?
Vergeet zeker je zwemgerief niet want je gaat aan
boord van een echte dragon boat. Strijd op het water
met je vrienden tegen een andere boot! Een dagje
chillen aan het Lac de Longemer en een sessie karten
maakt jouw week compleet!
Gérardmer wordt 'formidable'!

fantasticable - GERARDMER (fr)

Klaar voor een fantastisch weekje met een bende
13/14-jarigen? Als TP’er moet je hier de lat hoog
leggen. Het centrum bevindt zich immers op de top
van een berg. Er zijn verschillende winkels (Lidl, TOP
budget, …) aanwezig in het dal op 10 minuten rijden
met de auto. Een bakker levert tussen 7 en 8 uur ’s
morgens in het centrum. De keuken is gelegen tussen
de eetzaal en een kleine aparte afwasruimte. Er zijn 6

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning

het centrum

eigen vervoer

gasvuren, grote potten en pannen, een koelkast, een diepvries, een industriële
vaatwasmachine, een oven, microgolfoven en een perculator ter beschikking. Een
frietketel is niet aanwezig. Net zoals op de andere bestemmingen maak je de lekkerste
gerechten, sta je mee in voor de afwas en het onderhoud van de keuken. Klinkt dit niet
Fantasticable?

niet mogelijk

vergoeding voor 1 eigen wagen
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https://www.giteletetras.com/


13-14 jarigen

4 TP

39 deelnemers
5 monitoren

Youlbury

26 JULI - 2 AUGUSTUS

de vakantie
Ben je verzot op films en benieuwd hoe een echte
filmset eruitziet? Dan moet je beslist met ons mee naar
Londen, de filmstad bij uitstek! Je verkent Londen
tijdens een filmwandeling waarbij je halt houdt bij
enkele filmlocaties voor een selfie. Daarnaast is er tijd
om de rest van Londen te verkennen. Even shoppen of
liever alle bezienswaardigheden van deze wereldstad
meepikken? Aan jou de keuze! Ook een bezoekje aan
de Harry Potter Studios mag zeker niet ontbreken. Een
kijkje nemen achter de schermen van deze
megaproductie is een echte topper! Je gaat ook nog
een dagje brullen op de attracties in Thorpe Park,
brengt een spannend bezoek aan Oxford en je krijgt
een portie avontuur tijdens onze eigen Hunger Games.
Movie fever … take 1! En... actie! 

movie fever - londen (uk) 

Youlbury Scout Activity Centre ligt in het hart van
Oxfordshire, op slechts een paar mijl (ca. 5 km) van
het historische centrum van de stad Oxford met zijn
rijkdom waar vanalles te zien en te doen is. We
hebben de lodge 'Bear’s Den' ter beschikking. Dit
gebouw voor 50 personen heeft kamers met eigen
badkamer en een gemeenschappelijke hal. In de
voorziene lodge vinden we alles wat een TP-ploegs’ 

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning
Eindschoonmaak volledige centrum

het centrum

hartje verlangt. De keuken in het moderne gebouw beschikt immers over een oven, gas-
kookplaat, waterkoker, microgolfoven, 2 koelkasten, 2 diepvriezers & afwasmachine. De
grote zaal is voorzien van tafels en stoelen, projector, AV-systeem en grote schuifdeuren
die uitkomen op de patio.

Niet mogelijk

70
Let op: voor deze vakantie verwachten we dat je zelf een internationaal paspoort voorziet!

heen: huurwagen
terug: bus

ophalen in 
Gent

https://www.scoutadventures.org.uk/centre/youlbury


13-14 jarigen

heen en terug: bus
huurwagen ter plaatse

4 TP

49 deelnemers
6 monitoren

Casa de Colonies
Mas Suro

30 JULI - 8 AUGUSTUS

de vakantie
Sun Splash is Spanje op zijn best! Chillen in je
privézwembad, beachsporten op het strand, echte
kicks in de bergen: Cartellà has it all.
Tijdens de beachday in Estartit combineer je strand,
stad en leef je je helemaal uit op het floatable
waterpark. Relaxen doe je in het prachtige Aquabrava,
een waterpretpark met alles erop en eraan en
glijbanen met namen die je doen duizelen. Daag jezelf
en je teammates uit tijdens de Can Bellvitge Battle.
Strijd samen met je team voor de eer tijdens de wipe
out, archery tag, klimspelen en waterspelen.
Het echte hoogtepunt van de vakantie wordt
ongetwijfeld de watertrekking in het imposante
bergdecor van Albanya en het balanceren op de
slackline!

sun splash - cartella (es)

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning

het centrum

2 VGF - slapen bij TP

Klaar om richting deze haciënda in Cartellà te
trekken? Het centrum beschikt over een goed
uitgeruste keuken: 5 koelkasten, 3 diepvriezers,
voldoende kookplaten zowel op gas als elektriciteit
alsook een frietketel. Een industriële vaatwas, grote
industriële stoom en combi oven alsook steamer,
microgolfoven en toasters staan ter beschikking.
Verder beschikt het terrein over grasvelden, 
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sportveldjes, klein stukje bos en achteraan op het terrein lopen er een aantal dieren
rond. Terwijl de groep op één van hun uitstappen is, geniet je aan het privézwembad
met prachtig uitzicht over de omgeving! Winkels zijn makkelijk bereikbaar en liggen op
15 minuten rijden met de huurwagen die ter beschikking staat. Sta jij al te popelen om
heerlijke maaltijden op deze toplocatie te bereiden? ¡Aquí vamos!

Meer heb je niet nodig om in stijl af te sluiten. Of toch: zonnecrème en zwemgerief. Que
piensas? Estupendo, no?! 

https://www.accac.cat/public/index.php?seccio=cases&id=43


13-14 jarigen

heen en terug: bus
huurwagen ter plaatse

- Die romeyer (fr)

4 TP

50 deelnemers
6 monitoren

La Bastide des
Hautes Roches

31 JULI - 9 AUGUSTUS

de vakantie
Gooi sport, cultuur, actie, avontuur, ambiance en een
zwoele zomerzon in een blender, en klaar is... Die-
Romeyer!
Zet deze vakantie samen met je vrienden op jouw
verlanglijstje en laat je gaan tijdens een bangelijk
touwenparcours, een partijtje rotsklimmen en een
verfrissende canyoning. Aan teamspirit geen gebrek
hier!
Ons vakantiehuis beschikt over een eigen zwembad
waar je kopje onder kan gaan. Ook de nabijgelegen
rivier zorgt tijdens de activiteiten voor een
welgekomen verfrissing. De spanning drijven we op
tijdens een waanzinnig spelletje Laser Tag.

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning
Eindschoonmaak keuken

het centrum

7 VGF - 3 kamers

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. De Lidl en
Intermarché bevinden zich op een 15-tal minuten
rijden. Bakker Sylvain levert aan het centrum. 
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Zuiderse actie

Diepvriezer, koelkasten, 4 elektrische kookplaten, een industriële afwasmachine, 2
(elektrische) ovens en een frietketel zijn aanwezig. Als TP’er moet je naast de basiskoffer
geen extra materiaal meenemen. De eigenaars, Benjamin en Corinne, zijn nauw betrokken
en lossen problemen snel op. Een grote BBQ is ter beschikking om er de laatste (of waarom
niet elke avond?) een groot feest van te maken.  ... Allons-y?

Het echte Franse leven snuif je op in Die, een historische stadje dat omgeven is
door prachtige Gallo-Romeinse stadswallen. Leven als God in Frankrijk, dat
hebben ze hier uitgevonden! Zijn we weg? Ah oui, à Die! Allons-y!



13-14 jarigen

4 TP

53 deelnemers
7 monitoren

Gruberhof

1 - 10 AUGUSTUS

de vakantie
Zin in spannende Italiaanse avonturen? Valle Aurina is
daarvoor dé plek bij uitstek!
Je verblijft in de Dolomieten, een mooie bergstreek die
zich uitstekend leent voor een spannende vakantie! En
spanning zal er zijn: overwin je hoogtevrees bij de
obstakels van het hoogteparcours. Maar uiteraard wil
je meer!
Wat dacht je van een zinderende rafting? Met 9
vrienden in de rubberboot en roeien maar. Riep er
iemand 'crazy canyoning'? Nog zo'n topper op ons
programma.
Ook de uitstap naar het zwemparadijs zal zeker
gesmaakt worden. Wees daar maar zeker van! Je ziet,
een vakantie vol afwisseling. Het zou zonde zijn om
zo'n kans te laten liggen! 

aventura italia - valle aurina (it)

Ciao principe o principessa della cucina! Deze
bestemming  bestaat uit een oud en nieuw gebouw.
De keuken bevindt zich in het oude gedeelte waar
ook de eetzaal gelegen is. In de keuken is een 4-pit
gasfornuis met oven en combi-steamer. Ter plaatse is
ook een friteuse, snijmachine, waterkoker en vaat-
spoelmachine aanwezig. In de keuken bevindt zich
een koelkast (met vriesgedeelte erboven). In de kelder

De taken

Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning

het centrum

staat echter nog een diepvrieskoffer zodat je zeker alles kwijt kan. Alle basics, zoals
messen, kookpotten en pannen zijn aanwezig. Er wordt nog wat extra materiaal voorzien
vanuit Kazou. Koken voor en met Kazou’ers in de prachtige Zuid-Tiroolse bergen.
Waarom nog twijfelen?!

2 VGF - 1 kamer van 2p
en 1 kamer van 4p

heen: huurwagen 
terug: bus ophalen

in Gent
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https://www.gesundheitsbauernhof.it/dt-gruberhof-willkommen.html


13-14 jarigen

4 TP

40 deelnemers
5 monitoren

Gîte le Tétras

7 - 14 AUGUSTUS

de vakantie
Beleef samen met je vrienden een week vol kicks en
fun in Frankrijk! Gérardmer is ‘the place to be’ voor
iedereen die zin heeft in een vakantie met een stevige
portie avontuur en natuur.
Al ooit gehoord van de Fantasticable en de Bol d'Air
Line? De Fantasticable is een razendsnelle vlucht van
1,5 km over de toppen van de bomen met je hoofd
vooruit! De Bol d'Air Line is een heuse achtbaan door
de bomen met bochten van 360° en zelfs 720°! Crazy!
Of schiet je liever de lucht in tijdens de Propuls’air?
Ben je echt een durver en ga je de uitdaging aan om
het hoogteparcours te bedwingen en nadien de
sprong te wagen bij de Big Air Jump?
Vergeet zeker je zwemgerief niet want je gaat aan
boord van een echte dragon boat. Strijd op het water
met je vrienden tegen een andere boot! Een dagje
chillen aan het Lac de Longemer en een sessie karten
maakt jouw week compleet!
Gérardmer wordt 'formidable'!

fantasticable - GERARDMER (fr)

Klaar voor een fantastisch weekje met een bende
13/14-jarigen? Als TP’er moet je hier de lat hoog
leggen. Het centrum bevindt zich immers op de top
van een berg. Er zijn verschillende winkels (Lidl, TOP
budget, …) aanwezig in het dal op 10 minuten rijden
met de auto. Een bakker levert tussen 7 en 8 uur ’s
morgens in het centrum. De keuken is gelegen tussen
de eetzaal en een kleine aparte afwasruimte. Er zijn 6

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning

het centrum

eigen vervoer

gasvuren, grote potten en pannen, een koelkast, een diepvries, een industriële
vaatwasmachine, een oven, microgolfoven en een perculator ter beschikking. Een
frietketel is niet aanwezig. Net zoals op de andere bestemmingen maak je de lekkerste
gerechten, sta je mee in voor de afwas en het onderhoud van de keuken. Klinkt dit niet
Fantasticable?

niet mogelijk

vergoeding voor 1 eigen wagen
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https://www.giteletetras.com/


13-14 jarigen

heen: huurwagen
terug: bus

crazy albanya - albanya (es)

4 TP

48 deelnemers
6 monitoren

15 - 24 AUGUSTUS

de vakantie
Albanya biedt jou de perfecte mix tussen actie in de
bergen én relaxen aan de Spaanse kust! Voor dit
avontuur verblijf je in het wondermooie bergdecor van
Albanya. Als een echte durver bedwing je de rivier
tijdens de waanzinnige river crossing. Opgewarmd?
Perfect! Je gaat nog meer de avontuurlijke toer op
tijdens de uitdagende watertrekking. Je maakt gebruik
van de natuurlijk gevormde glijbanen, springt van
rotsen en volgt de stroom in sneltempo! Afkoeling zoek
en vind je in één van de verborgen natural pools die
de bergen rijk zijn. En dan vergeten we bijna de
machtige laser paintball bij zonsondergang, het zotte
hoogtouwenparcours en het heerlijke balanceren op
de slackline! Vervolgens zak je af naar de kust waar je
ontspanning afwisselt met een bezoekje aan het
waterpretpark en geniet van de beach day. Ben jij klaar
voor deze hele mix aan activiteiten?  Albanya, here we
come! 

Voor onze Kazou-groep voorziet Flowtrack op de
camping een volledige uitgeruste kooktent; die
exclusief te gebruiken is door de TP-ploeg. Hierin
staan o.a. 2 frigo's, 1 diepvriezer, 2 industriebranders
voor grote kookpotten en een komfoor 4-pits-gasstel,
een brander voor paëllepan + grote paëllapan, vier
braadsledes, grote en kleine kookpotten, groot en
klein keukenmateriaal.

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken en eetruimte
Technische ondersteuning
Eindschoonmaak keuken

het centrum

Na het koken kan je genieten van een plons in het zwembad of van de mooie
sterrenhemel te Albanya.

4 VGF - 1 tent van 4p

Let op: VGF op de bus moet op voorhand
aangevraagd worden. Prijs bedraagt €135 pp.

ophalen in Gent 
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Camping Bassegoda Park

https://www.bassegodapark.com/


13-14 jarigen

4 TP

40 deelnemers
5 monitoren

Gîte le Tétras

16 - 23 AUGUSTUS

de vakantie
Beleef samen met je vrienden een week vol kicks en
fun in Frankrijk! Gérardmer is ‘the place to be’ voor
iedereen die zin heeft in een vakantie met een stevige
portie avontuur en natuur.
Al ooit gehoord van de Fantasticable en de Bol d'Air
Line? De Fantasticable is een razendsnelle vlucht van
1,5 km over de toppen van de bomen met je hoofd
vooruit! De Bol d'Air Line is een heuse achtbaan door
de bomen met bochten van 360° en zelfs 720°! Crazy!
Of schiet je liever de lucht in tijdens de Propuls’air?
Ben je echt een durver en ga je de uitdaging aan om
het hoogteparcours te bedwingen en nadien de
sprong te wagen bij de Big Air Jump?
Vergeet zeker je zwemgerief niet want je gaat aan
boord van een echte dragon boat. Strijd op het water
met je vrienden tegen een andere boot! Een dagje
chillen aan het Lac de Longemer en een sessie karten
maakt jouw week compleet!
Gérardmer wordt 'formidable'!

fantasticable - GERARDMER (fr)

Klaar voor een fantastisch weekje met een bende
13/14-jarigen? Als TP’er moet je hier de lat hoog
leggen. Het centrum bevindt zich immers op de top
van een berg. Er zijn verschillende winkels (Lidl, TOP
budget, …) aanwezig in het dal op 10 minuten rijden
met de auto. Een bakker levert tussen 7 en 8 uur ’s
morgens in het centrum. De keuken is gelegen tussen
de eetzaal en een kleine aparte afwasruimte. Er zijn 6

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning

het centrum

eigen vervoer

gasvuren, grote potten en pannen, een koelkast, een diepvries, een industriële
vaatwasmachine, een oven, microgolfoven en een perculator ter beschikking. Een
frietketel is niet aanwezig. Net zoals op de andere bestemmingen maak je de lekkerste
gerechten, sta je mee in voor de afwas en het onderhoud van de keuken. Klinkt dit niet
Fantasticable?

niet mogelijk

vergoeding voor 1 eigen wagen
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https://www.giteletetras.com/


13-14 jarigen

4 TP

39 deelnemers
5 monitoren

Youlbury

23 - 30 AUGUSTUS

de vakantie
Ben je verzot op films en benieuwd hoe een echte
filmset eruitziet? Dan moet je beslist met ons mee naar
Londen, de filmstad bij uitstek! Je verkent Londen
tijdens een filmwandeling waarbij je halt houdt bij
enkele filmlocaties voor een selfie. Daarnaast is er tijd
om de rest van Londen te verkennen. Even shoppen of
liever alle bezienswaardigheden van deze wereldstad
meepikken? Aan jou de keuze! Ook een bezoekje aan
de Harry Potter Studios mag zeker niet ontbreken. Een
kijkje nemen achter de schermen van deze
megaproductie is een echte topper! Je gaat ook nog
een dagje brullen op de attracties in Thorpe Park,
brengt een spannend bezoek aan Oxford en je krijgt
een portie avontuur tijdens onze eigen Hunger Games.
Movie fever … take 1! En... actie! 

movie fever - londen (uk) 

Youlbury Scout Activity Centre ligt in het hart van
Oxfordshire, op slechts een paar mijl (ca. 5 km) van
het historische centrum van de stad Oxford met zijn
rijkdom waar vanalles te zien en te doen is. We
hebben de lodge 'Bear’s Den' ter beschikking. Dit
gebouw voor 50 personen heeft kamers met eigen
badkamer en een gemeenschappelijke hal. In de
voorziene lodge vinden we alles wat een TP-ploegs’ 

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning
Eindschoonmaak volledige centrum

het centrum

hartje verlangt. De keuken in het moderne gebouw beschikt immers over een oven, gas-
kookplaat, waterkoker, microgolfoven, 2 koelkasten, 2 diepvriezers & afwasmachine. De
grote zaal is voorzien van tafels en stoelen, projector, AV-systeem en grote schuifdeuren
die uitkomen op de patio.

Niet mogelijk

77
Let op: voor deze vakantie verwachten we dat je zelf een internationaal paspoort voorziet!

heen: bus
terug: huurwagen

terugbrengen naar 
Gent

https://www.scoutadventures.org.uk/centre/youlbury


13-14 jarigen

4 TP

48 deelnemers
6 monitoren

Pontorson

23 - 30 AUGUSTUS

de vakantie
Op deze vakantie staat een te gekke mix van actie,
strandplezier en kicks op jou te wachten. Klaar? We
steken met een bekwame gids bij laag water de
beroemde baai te voet over tot aan de voet van de
Mont Saint-Michel. Lekker ploeterend door de
modder. Niet te veel treuzelen want de zee komt al
snel weer op.  Bezoek nadien ook het kleine dorpje en
laat je verrassen door de mooie trappen, steegjes en
uitzichten! Mag het erna wat sneller gaan? Wat dacht je
van een sessie catamaranzeilen op volle zee en
scheuren door de bochten op het outdoor
kartparcours? Je verovert de vlag bij het paintball en
tijdens een bezoek aan de Virtual Reality Room ga je
op een queeste in een uitdagende omgeving!

l'ete prefere - mont saint-michel (fr)

Klinkt “Du vin, du pain et du boursin” je als muziek in
de oren? Dan trekt een TP-vakantie in de buurt van
Normandië en Bretagne je misschien wel aan?! In
deze keuken heb je twee grote frigo’s en een kleine
diepvriezer ter beschikking. Er zijn 9 gasvuren (8
kleine en 1 groot) en 2 ovens (1 grote industriële en 1
kleinere oven) aanwezig. Er is geen frietketel en
vaatwasmachine ter plaatse. Vanuit nationaal wordt 

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning

het centrum

Niet mogelijk

nog extra materiaal voorzien. Ter plaatse is een huurwagen ter beschikking om inkopen
te doen. De Carrefour, Intermarché en Lidl zijn allemaal in de buurt en er is een
“boulangerie” die ter plaatse levert. Haal die Franse R en kookboeken maar al boven,
want misschien is deze vakantie wel jouw l’été préféré?

heen: bus
terug: huurwagen

terugbrengen naar 
Gent

geen website

78

Uitblazen kan je dan weer tijdens een leuk stadsbezoek aan Rennes, waar we ook een
tikkeltje cultuur opsnuiven onder de Franse zon. Zulke vakanties maken ze tegenwoordig
niet meer. Behalve dan bij Kazou. Inschrijven! Vite! Op deze vakantie staat een activiteit
catamaranzeilen op volle zee op het programma. Via de medische fiche vragen wij of je 25
meter kan zwemmen zonder de grond te raken. Indien je dit niet kan, is deelname aan deze
activiteit niet gegarandeerd. 



13-14 jarigen

heen: bus
terug: huurwagen

- cote d'opale a velo (fr-be)

terubrengen in
Gent

2 TP

20 deelnemers
3 monitoren

Verschillende
verblijfplaatsen

24 - 31 AUGUSTUS

de vakantie
Mag het deze zomer voor jou wel wat anders zijn? Heb
je zin in een echte uitdaging? Schrikt dagelijks fietsen
door weer en wind je niet af? Dan is deze reis je op het
lijf geschreven! Met een fijn groepje trek je er met je
eigen fiets op uit voor een fantastische route langs de
Opaalkust!
Dagelijks fiets je ongeveer 40 kilometer langs de
Franse kust met zijn mooie kalkrotsen. Onderweg krijg
je de mooiste uitzichten voorgeschoteld! 's Avonds kan
je uitrusten op de camping en genieten van de
geweldige groepssfeer. Tussendoor ontspan je op de
camping of op de waterglijbanen van het zwembad! In
Boulogne-sur-Mer krijg je een rustdag voorgeschoteld
om te genieten van de stad en in Nausicaá, de
grootste aquariumtank van Europa.

De taken
Koken op een camping en inkopen
Technische ondersteuning

het centrum

Niet mogelijk

Voor deze avontuurlijke vakantie wordt natuurlijk ook
een avontuurlijke TP-ploeg gezocht! Je verblijft op
verschillende plaatsen doorheen de week, dus
flexibiliteit in de keuken is een must! Dagelijks een
uitje naar de winkel staat dan ook op je planning. De
groep verblijft elke dag op een camping, je kan hier je
beste kookskills bovenhalen op een campingvuurtje.
Ben jij klaar om deze fiets- avonturiers van het
lekkerste eten te voorzien?
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cote d'opale 

Over de bagage moet je je geen zorgen maken: die kan mee in de volgwagen. Verover jij de
gele trui? Hit the road! 



15-16-jarigen



15-16 jarigen

heen: huurwagen
terug: huurwagen

6 TP

Jugendhotel
Mitterlengau

18 - 25 FEBRUARI

de vakantie
Snowriders voelen zich in hun sas op deze vakantie.
Met een skipas van vijf dagen en 3 uur les per dag
word je in de watten gelegd. Elke dag is er les voor
beginners en gevorderden. Daarnaast kan je vrij de
pistes verkennen met je vrienden. De moni’s houden
op de achtergrond een oogje in het zeil, zij zijn de
herders van de sneeuwkudde. Een après-skifeestje na
het skiën en snowboarden is niet uitgesloten.
's Avonds maak je het gezellig met je vrienden en gooi
je alle remmen los in de sportzaal of aan de kicker- en
pingpongtafel. Of bouw je een stevig feestje op de
dansvloer. Of dans je in de sportzaal en speel je
tafeltennis op de dansvloer... Jawel, dat kan ook.
Conclusie: fun verzekerd in Saalbach. En dat allemaal
op het scherp van de snee…uw!

snowriders - saalbach mitterlengau (AT) 

Jugendhotel Mitterlengau is gelegen aan het einde
van de vallei van het skigebied Saalbach-
Hinterglemm. Aan prachtige zichten met besneeuwde
bergtoppen is er geen gebrek. De groep staat 5
dagen lang op de latten.  De keuken beschikt over
een groot fornuis, een steamer, voldoende koel-en
diepvriesruimte en een industriële vaatwas.

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning
Eindschoonmaak keuken, rest veegschoon

het centrum

VGF niet mogelijk

ophalen en terugbrengen
naar Gent

81

87 deelnemers
10 monitoren



15-16 jarigen

heen: huurwagen
terug: huurwagen

5 TP

Jugendhotel
Mitterlengau

1 - 8 APRIL

de vakantie
Snowriders voelen zich in hun sas op deze vakantie.
Met een skipas van vijf dagen en 3 uur les per dag
word je in de watten gelegd. Elke dag is er les voor
beginners en gevorderden. Daarnaast kan je vrij de
pistes verkennen met je vrienden. De moni’s houden
op de achtergrond een oogje in het zeil, zij zijn de
herders van de sneeuwkudde. Een après-skifeestje na
het skiën en snowboarden is niet uitgesloten.
's Avonds maak je het gezellig met je vrienden en gooi
je alle remmen los in de sportzaal of aan de kicker- en
pingpongtafel. Of bouw je een stevig feestje op de
dansvloer. Of dans je in de sportzaal en speel je
tafeltennis op de dansvloer... Jawel, dat kan ook.
Conclusie: fun verzekerd in Saalbach. En dat allemaal
op het scherp van de snee…uw!

snowriders - saalbach mitterlengau (AT) 

Jugendhotel Mitterlengau is gelegen aan het einde
van de vallei van het skigebied Saalbach-
Hinterglemm. Aan prachtige zichten met besneeuwde
bergtoppen is er geen gebrek. De groep staat 5
dagen lang op de latten.  De keuken beschikt over
een groot fornuis, een steamer, voldoende koel-en
diepvriesruimte en een industriële vaatwas.

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning
Eindschoonmaak keuken, rest veegschoon

het centrum

VGF niet mogelijk

ophalen en terugbrengen
naar Gent

82

60 deelnemers
9 monitoren

De ploeg
Momenteel is de vakantie bij de deelnemers nog niet volboekt waardoor we nog geen
volledige ploeg kunnen aanduiden. Als er nog extra deelnemers bijkomen, kan er ook
een 6e TP'er mee op deze vakantie. 



15-16 jarigen

heen: huurwagen
terug: bus

4 TP

45 deelnemers
4 monitoren

Camping Bassegoda Park

30 JUNI - 9 JULI

de vakantie
Albanya-Empuria in een notendop? Dat is de perfecte
combinatie van actie in de bergen én relaxen aan de
Spaanse kust! Je avontuur start in het wondermooie
bergdecor van Albanya. Als een echte durver bedwing
je de rivier tijdens de bangelijke river crossing.
Opgewarmd? Perfect!
Je gaat nog meer de avontuurlijke toer op tijdens de
waanzinnige watertrekking. Je maakt gebruik van de
natuurlijk gevormde glijbanen, springt van rotsen en
volgt de stroom in sneltempo! Afkoeling zoek en vind je
in één van de verborgen natural pools die de bergen
rijk zijn. En dan vergeten we bijna het zotte
hoogtouwenparcours, het partijtje laser paintball en
het heerlijk balanceren op de slackline! Vervolgens zak
je af naar de kust waar je ontspanning afwisselt met
een bezoekje aan het waterpretpark en tijdens de mix
aan watersporten. 

mountain beach - albanya-empuriabrava (es)

Voor onze Kazou-groep voorziet Flowtrack op beide
campings een volledige 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
komfoor 4-pits-gasstel, een brander voor paëllepan +
grote paëllapan, vier braadsledes, grote en kleine
kookpotten, groot en klein keukenmateriaal. Na het 

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken en eetruimte
Technische ondersteuning
Eindschoonmaak keuken

het centrum

koken kan je genieten van een plons in het zwembad te Empuriabrava en van de mooie
sterrenhemel te Albanya.

4 VGF - 1 tent van 4p

Let op: VGF op de bus moet op voorhand
aangevraagd worden. Prijs bedraagt €135 pp.

terugbrengen naar 
Gent

83

Camping Castell del mar

Van SUP’en tot surfen, na deze sessie hebben de planksporten geen geheimen meer
voor jou. Heerlijk chillen op het strand staat natuurlijk ook op ons lijstje. Albanya-Empuria,
een niet te missen experience! 

https://www.bassegodapark.com/
http://www.camping-castellmar.com/nl


15-16 jarigen

4 TP

45 deelnemers
4 monitoren

Rök

30 JUNI - 9 JULI

de vakantie
Staat 'slapen op een onbewoond eiland' op jouw
bucketlist? Na deze vakantie zal je dat kunnen
afvinken. Je verblijft in een tentenkamp met een
schitterend uitzicht. 's Avonds kan je rond het kamp-
vuur een mooie zonsondergang zien. Uiteraard is er
ook tijd over om te chillen aan het meer.
Zweden is natuurlijk meer dan ongerepte natuur. Zo
krijg je er met mountainbiken, vlottenbouw en boog-
schieten een avontuurlijk programma om du (= U in
het Zweeds) tegen te zeggen. Tijdens de
bushwandeling ontdek je fantastische plaatsen en
uitzichten.
Het hoogtepunt van deze vakantie is natuurlijk de
kanotweedaagse. Over ongerepte meren zet je koers
naar een onbewoond eiland. Eens de matjes uitgerold
zijn, is het tijd voor een frisse duik in het water en een
BBQ in the middle of nowhere.
Zijn we weg?

verrokkelijk zweden - rok (se)

Staat koken in de mooie, ongerepte natuur van
Zweden op je bucketlist? Schrikt een tentenkamp met
open veldkeuken je niet af? Schrijf je dan als de
bliksem in voor deze fantastische TP-vakantie. 
Dit is een gloednieuw centrum waar we nog niet alle
informatie van hebben ontvangen. Lees dus zeker
goed de vakantiebundel na voor je vertrek.
Steek de BBQ al maar aan in the middle of nowhere!

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning

het centrum

5 VGF

heen: huurwagen
terug: bus

geen website

84

ophalen in Gent



15-16 jarigen

4 TP

45 deelnemers
4 monitoren

Rök

7 - 16 JULI

de vakantie
Staat 'slapen op een onbewoond eiland' op jouw
bucketlist? Na deze vakantie zal je dat kunnen
afvinken. Je verblijft in een tentenkamp met een
schitterend uitzicht. 's Avonds kan je rond het kamp-
vuur een mooie zonsondergang zien. Uiteraard is er
ook tijd over om te chillen aan het meer.
Zweden is natuurlijk meer dan ongerepte natuur. Zo
krijg je er met mountainbiken, vlottenbouw en boog-
schieten een avontuurlijk programma om du (= U in
het Zweeds) tegen te zeggen. Tijdens de
bushwandeling ontdek je fantastische plaatsen en
uitzichten.
Het hoogtepunt van deze vakantie is natuurlijk de
kanotweedaagse. Over ongerepte meren zet je koers
naar een onbewoond eiland. Eens de matjes uitgerold
zijn, is het tijd voor een frisse duik in het water en een
BBQ in the middle of nowhere.
Zijn we weg?

verrokkelijk zweden - rok (se)

Staat koken in de mooie, ongerepte natuur van
Zweden op je bucketlist? Schrikt een tentenkamp met
open veldkeuken je niet af? Schrijf je dan als de
bliksem in voor deze fantastische TP-vakantie. 
Dit is een gloednieuw centrum waar we nog niet alle
informatie van hebben ontvangen. Lees dus zeker
goed de vakantiebundel na voor je vertrek.
Steek de BBQ al maar aan in the middle of nowhere!

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning

het centrum

5 VGF

heen en terug: bus
huurwagen ter plaatse

geen website

85



15-16 jarigen

heen: bus
terug: huurwagen

4 TP

45 deelnemers
4 monitoren

7 - 16 JULI

de vakantie
Empuria-Albanya in een notendop? Dat is de perfecte
vakantiecombi van actie in de bergen én relaxen aan
de Spaanse costa!
Je vakantie start aan de kust van Empuria waar je
ontspanning afwisselt met een bezoekje aan het
waterpretpark en een mix van watersporten. Van
SUP’en tot surfen, na deze sessie hebben de
planksporten geen geheimen meer voor jou. Heerlijk
chillen op het strand zal hier natuurlijk ook niet
ontbreken.
Vervolgens zak je af naar het wondermooie bergdecor
van Albanya. Als een echte durver bedwing je de rivier
tijdens de bangelijke river crossing. Opgewarmd?
Perfect! Je gaat nog meer de avontuurlijke toer op
tijdens de waanzinnige watertrekking.

beach mountain - empuriabrava-albanya (es)

Voor onze Kazou-groep voorziet Flowtrack op beide
campings een volledige 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
komfoor 4-pits-gasstel, een brander voor paëllepan +
grote paëllapan, vier braadsledes, grote en kleine
kookpotten, groot en klein keukenmateriaal. Na het 

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken en eetruimte
Technische ondersteuning
Eindschoonmaak keuken

het centrum

koken kan je genieten van een plons in het zwembad te Empuriabrava en van de mooie
sterrenhemel te Albanya.

4 VGF - 1 tent van 4p

Let op: VGF op de bus moet op voorhand
aangevraagd worden. Prijs bedraagt €135 pp.

terugbrengen naar 
Gent

86

Camping Castell del mar
Camping Bassegoda Park

Je maakt gebruik van de natuurlijk gevormde glijbanen, springt van rotsen en volgt de stroom
in sneltempo! Afkoeling zoek en vind je in één van de verborgen natural pools die de bergen
rijk zijn. En dan is er nog een partijtje laser paintball, het hoogtouwenparcours en heerlijk
balanceren op de slackline. Empuria-Albanya, een niet te missen experience! 

http://www.camping-castellmar.com/nl
https://www.bassegodapark.com/


15-16 jarigen

4 TP

45 deelnemers
4 monitoren

Hotel La Magione

10 - 19 JULI

de vakantie
Deze vakantie is voor liefhebbers van het authentieke
Italië. Je proeft pizza uit een authentieke pizza-oven en
geniet met volle teugen van de Italiaanse cultuur en
natuur.
Lago Trasimeno is de ideale plek voor een
ontspannende kajaktocht of een verfrissende duik.
Ook in het zwembad kan je verkoeling zoeken. Ben je
nog niet genoeg afgekoeld? Dan kan een spannende
rafting hopelijk de oplossing bieden! 
Wat cultuur meepikken doen we in Orvieto, een stad
die gebouwd werd op vulkanisch gesteente. Hierin
zitten ondergrondse gangen en gewelven, die een
bijzondere toeristische bezienswaardigheid zijn
geworden. 
De vakantie afsluiten in stijl doe je met een leuk
feestje! Benvenuto a La Magione!

il sole d'italia - lago trasimeno (it)

La Magione is een pas gerenoveerd hotel, nieuw in
het Kazou-aanbod. Hoewel nog niet alle verdiepingen
100% klaar zullen zijn, staat de volledig uitgeruste
keuken sowieso op punt (grote oven, vaatwasser,
frigo, vriezer, 6 gaspitten, 4 wasbakken). De TP-ploeg
verblijft in een appartement op een 10-tal meter van
de accommodatie. 

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning

het centrum

4 VGF, 1 appartement
voor 4 personen

heen: bus
terug: huurwagen

87

geen website

Tijdens de vakantie wordt er een BBQ-avond in de buurt van Lago Trasimeno ingepland
en ook een pizza-avond onder leiding van een Italiaanse pizza-bakker. Kortom, alle
ingrediënten voor een zalige Italiaanse TP-ervaring!

terugbrengen naar 
Gent



15-16 jarigen

heen: bus
terug: huurwagen

4 TP

45 deelnemers
4 monitoren

Camping El Rodero

11 - 20 JULI

de vakantie
Aloha! Voor een vakantie vol surfplezier en heerlijk
chillen onder de Spaanse zon moet je in San Vicente
zijn! In twee golfsurfsessies leer je de basis van het
surfen. In de vrije surfsessies perfectioneer je je moves
on the waves zodat je klaar bent voor het hoogtepunt
van de reis: het sunsetsurfen!
In het midden van de week ruil je het stranddecor voor
een zotte canyoning in het prachtige berglandschap
van Picos de Europa. Naast als dat surfen, pik je nog
snel een initiatie van een hippe longboard skate
initiatie!
Tussendoor geniet je van een verfrissende duik, een
heerlijke BBQ, partijtjes beachvolley én een zalige
sunset-avonden op het strand!
Hang loose! 

sunsetsurfen - san vicente (es)

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, een grote paëllaset, twee koelkasten en
twee diepvriezers. Een oven en microgolfovern zijn
hier niet aanwezig. Via Flowtrack is het mogelijk brood
en grote bidons water te bestellen. Daarnaast zijn er
verscheidene winkels bereikbaar met de huurwagen. 

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken en eetruimte
Technische ondersteuning
Eindschoonmaak keuken

het centrum

Een zomerse vakantie aan de Atlantische kust voor deelnemers, monitoren én jij als TP-
ploeg? Jullie slapen net als de deelnemers in 4- persoonstenten.

4 VGF - 1 tent van 4p

Let op: VGF op de bus moet op voorhand
aangevraagd worden. Prijs bedraagt €135 pp.

terugbrengen naar 
Gent

88

https://www.campingrodero.com/


15-16 jarigen

5 TP

57 deelnemers
5 monitoren

El Molí Nou de Calabuig

30 JULI - 8 AUGUSTUS

de vakantie
Los gezelligitos, donde estas genietos? Uuh Calabuig!
Met zon, zee, palmbomen, tapas en watersport heb je
hier de perfecte vakantie op het Spaanse ritme: dat
van een levensgenieter.
In het fantastische Catalonië verblijf je in een typisch
Spaanse haciënda met eigen zwembad, op een
boogscheut van Gerona!
Tijdens de 'Barcelona by bike' fiets je door bekende en
minder bekende stukjes van deze wereldstad. 's
Avonds verdwaal je in het 'andere' gezellige Barcelona.
Op de Beach Challenge Day daag je elkaar uit met
kajaks, stand up paddling en spannende beach games!
Tot slot gooi je alle remmen los in het waterpretpark
en sluit je je vakantie af met een spetterende party!
Costa genietos, here we come! 

costa genietos - calabuig (es)

Begin jij al te watertanden bij het horen van tapas,
paella, gazpacho? Dan kan je je in deze Spaanse
haciënda als TP’er helemaal uitleven! In het centrum
kan je fruit, groenten, vlees, brood en diepvries-
producten laten leveren. Daarnaast zijn er nog
verschillende winkels zoals Carrefour, Intermarché,
Gros Mercat en Supermercat in de buurt. Het
centrum heeft een ruime keuken met een koelcel,

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning
Eindschoonmaak keuken, rest veegschoon

het centrum

een frigo, twee diepvriezers, 7 gasvuren, een gasoven, een paellero, een vaatwasser en
een grote mixer. Een uitgebreide inventaris vind je ook terug in de vakantiebundel. Buen
provecho!

3 VGF - 2 kamers van 4p

heen & terug: bus
huurwagen ter plaatse
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https://www.molinoucalabuig.com/ca/


15-16 jarigen

heen: huurwagen
terug: bus

4 TP

45 deelnemers
4 monitoren

Camping El Rodero

8 - 17 AUGUSTUS

de vakantie
Aloha! Voor een vakantie vol surfplezier en heerlijk
chillen onder de Spaanse zon moet je in San Vicente
zijn! In twee golfsurfsessies leer je de basis van het
surfen. In de vrije surfsessies perfectioneer je je moves
on the waves zodat je klaar bent voor het hoogtepunt
van de reis: het sunsetsurfen!
In het midden van de week ruil je het stranddecor voor
een zotte canyoning in het prachtige berglandschap
van Picos de Europa. Naast als dat surfen, pik je nog
snel een initiatie van een hippe longboard skate
initiatie!
Tussendoor geniet je van een verfrissende duik, een
heerlijke BBQ, partijtjes beachvolley én een zalige
sunset-avonden op het strand!
Hang loose! 

sunsetsurfen - san vicente (es)

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, een grote paëllaset, twee koelkasten en
twee diepvriezers. Een oven en microgolfovern zijn
hier niet aanwezig. Via Flowtrack is het mogelijk brood
en grote bidons water te bestellen. Daarnaast zijn er
verscheidene winkels bereikbaar met de huurwagen. 

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken en eetruimte
Technische ondersteuning
Eindschoonmaak keuken

het centrum

Een zomerse vakantie aan de atlantische kust voor deelnemers, monitoren én jij als TP-
ploeg? Jullie slapen net als de deelnemers in 4- persoonstenten.

4 VGF - 1 tent van 4p

Let op: VGF op de bus moet op voorhand
aangevraagd worden. Prijs bedraagt €135 pp.

ophalen in  
Gent

90

https://www.campingrodero.com/


15-16 jarigen

2 TP

20 deelnemers
3 monitoren

Ferme de Pont-à-Lesse

12 - 19 AUGUSTUS

de vakantie
Voor een grote dosis avontuur hoef je niet ver te
reizen: onze Belgische Ardennen bieden namelijk een
waaier aan zotte activiteiten. In een gezellig authentiek
huis voor een kleine groep in Anseremme geniet je van
de natuur, maar je wordt er ook uitgedaagd. Jouw
zenuwen en doorzettingsvermogen worden op de
proef gesteld tijdens de Annapurna Challenge: vanop
het hoogteparcours maak je de overstap naar het
luchtparcours met verschillende grote bruggen
waaronder de grootste wandelbrug in België, 100
meter lang en 60 meter diep. Daal daarnaast af van
een hoge rots van 35 meter en ook via een vrije val. 

avontuurlijke ardennen - Anseremme (BE)

In dit gezellig authentiek huis kan je naar hartenlust
koken voor een kleine groep van 20 deelnemers. Je
kookt in de keuken van een vakantiehuis in de
prachtige Ardennen. Lekker knus in een gezellig
keukentje waar al het nodige materiaal voorzien is
(koelkast in combinatie met diepvriezer, vijf
kookplaten, oven, microgolfoven, gewone vaatwas, ...).
Verder kan je ook genieten van de Lesse die langs het
domein voorbij stroomt. Zie je het al voor je? Tijwfel
dan niet langer, voor deze grote dosis avontuur moet
je alleszins niet ver reizen! 

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning
Eindschoonmaak van de keuken

het centrum

Niet mogelijk

Zo beland je zelfs in een ondergronds obstakelparcours. Je zoekt verkoeling in de Lesse.
Indien de rivier voldoende hoog staat, staat een afvaart van ongeveer 12 km gepland. Zo
niet, dan kan je gaan paintballen in de Ardense natuur. De omgeving van Anseremme en
Dinant ontdek je te voet tijdens wandelingen via de GR-paden, die je herkent aan de
rood-witte markeringen, en met de mountainbike door de bossen. Op deze vakantie
wordt een toffe vriendengroep voor het leven gekneed! 

eigen vervoer
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https://villatoile.be/nl/


15-16 jarigen

4 TP

40 deelnemers
4 monitoren

Guest House Zotlar

13 - 22 AUGUSTUS

de vakantie
Zijn avontuur en actie helemaal jouw ding? Dan is het
instappen en wegwezen naar Bohinj.
Je verblijft in een gezellig vakantiehuis op zo'n 20 km
van de populaire trekpleister Bled. Bohinj is een pak
rustiger en staat bekend voor z'n prachtig
helderblauwe meer. De ideale plek om naartoe te
fietsen en om er te zwemmen en te relaxen! Maar je
bent niet op vakantie om te relaxen, toch?
Actie, da's wat telt! Da's in Bohinj zeker geen probleem.
Klaar om het wilde water van de Sava Donlinka River te
verkennen tijdens de rafting?
Of ontdek je liever de omgeving met je kajak? Dat kan
natuurlijk ook!

the bohinj experience - bohinj (sL)

Bohinj is een paradijselijke vallei, omringd door de
Julische Alpen in het Triglav Nationaal Park. Het meest
herkenbare punt is het meer van Bohinj, het grootste
natuurlijke meer van Slovenië, aan de voet van de
prachtige bergen. Indrukwekkende watervallen in een
adembenemend mooi groen landschap met
schitterend uitzicht. Het is dé plek voor alle outdoor-
lovers!

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning

het centrum

Niet mogelijk

Het verblijf in Bohinj is recent gerenoveerd. Je beschikt er o.a. over een grote koelkast en
diepvriezer en heel wat ander industrieel kookmateriaal, zoals een elektrische kookplaat
met 4 pitten, een oven en een vaatwasser. Kook jij deze zomer in deze prachtige
omgeving?

heen en terug: bus
huurwagen ter plaatse

92

En het hoogtepunt van de vakantie? De crazy zipline! Neem dat dus maar heel letterlijk. De
moni's stomen intussen enkele activiteiten klaar zodat ze die ter plaatse niet meer uit hun
mouw moeten schudden. Are you ready for your Bohinj experience? 

http://bohinj.co/apartments/guest-house-zotlar-bohinjska-bistrica


15-16 jarigen

heen en terug: bus
huurwagen ter plaatse

4 TP

55 deelnemers
5 monitoren

Le Château de Saint
Bonnet de Valclérieux

14 - 23 AUGUSTUS

de vakantie
Wil je de adrenaline door je lijf voelen gieren onder de
Franse zon? Dan moet je mee naar Valclérieux!
Je verblijft in Château de Saint-Bonnet-de-Valclérieux
waar je iedere dag in het privézwembad kan duiken.
Altijd handig om af te koelen.
Voor je eerste adrenalinekick trek je je wetsuit aan en
spring je vanop tien meter hoge rotsen de rivier in.
Laat je door de stroom meenemen van waterval naar
waterval tijdens de machtige canyoning. Hijs je nadien
in een klimgordel, klim langs de rotsen omhoog en
daal nadien met een rappel af tijdens de escalade.
Daarna kan je je evenwicht op de proef stellen op het
touwenparcours van Parc Oasis.

adrenalinekicks - valclerieux (fr)

Je verblijft in een kasteel in het kleine dorpje Saint-
Bonnet-de-Valclérieux. In het park van het kasteel
beschik je over grote speelweides, een volleybalplein,
een zwembad, … Pal achter het kasteel ligt een
uitgestrekte grasvlakte met volledig achteraan een
privézwembad dat exclusief voor Kazou-gebruik is.
Je beschikt over een heel ruime keuken. Hierin kan je naast het kookgedeelte, een ruime
werktafel en een grote kast met alle eetgerei vinden (borden, glazen, bestek, pollepels,
…). Naast de keuken zijn er nog twee kleine ruimtes. In de eerste kan je al je voorraden
stockeren en er is een ruime frigo aanwezig. In de tweede ruimte dien je de afwas te
doen. Naast de nodige afwasbakken en de industriële vaatwasser is hier ook het rek met
alle potten en pannen, braadsledes, ... voorzien. Kortom , een eigen kasteel met alles
erop en eraan!

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning

het centrum

5 VGF - 1 kamer van 4p
en 1 kamer van 5p

Wil je het opnemen tegen je vrienden? Verover als eerste de vlag tijdens de paintball in
de wilde natuur. Of ga je liever het water op voor een initatie kneeboard en wakeboard?
Daarna kan je nog even uitrusten op het nabij gelegen strandje.
Jouw vakantie wordt een knaller: zot, zinderend én zuiders!
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https://ceneric.fr/


15-16 jarigen

heen: huurwagen
terug: bus

5 TP

Casa Can Sans de
Fellines

15 - 24 AUGUSTUS

de vakantie
Verlang je naar een vakantie vol zon, water en chillen?
Dan is het Spaanse Viladasens je op het lijf
geschreven!
Op het prachtige vakantiedomein neem je dagelijks
een duik in het water onder de stralend blauwe hemel.
Je verlegt je grenzen op de spannende via ferrata en
rust nadien lekker uit op het strand.
Je geniet van de gezellige straatjes tijdens de
daguitstap naar Gerona en gooit alle remmen los in
waterpretpark.
Hou je van snelheid en een uitdaging: blijf dan als
laatste over op de snelle bananaboot tijdens de
stranddag te Escala.
Tot slot bouw je een zalig feestje tijdens de poolparty!
Viladasens, dat is Villa Fantástica! 

villa fantastica - viladasens (es) 

Bij deze topbestemming krijg je het genoegen om te
koken voor een leuke groep 15-16 jarigen! In dit
centrum kun je het eten zowel binnen als buiten
serveren. Je beschikt onder andere over een
inloopfrigo, 2 diepvriezers, 4 gaspitten, een frietketel,
een industriële vaatwasmachine, een microgolf en
oven. Maak jij deze vakantie extra fantastica door
heerlijke gerechten te bereiden?

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning
Eindschoonmaak keuken, rest veegschoon

het centrum

 Na het koken kan je genieten aan het zwembad van het centrum.

5 VGF - 1 kamer van 5

Let op: VGF op de bus moet op voorhand
aangevraagd worden. Prijs bedraagt €135 pp.

ophalen in Gent
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60 deelnemers
5 monitoren

http://www.cansans.cat/


15-16 jarigen

4 TP

40 deelnemers
4 monitoren

Vila Lipa

19 - 28 AUGUSTUS

de vakantie
Op zoek naar een adembenemend stukje Europa?
Slovenië wordt wel eens het Nieuw-Zeeland van
Europa genoemd. Het land schittert door zijn
magische rivieren en overweldigende bergen. Wil je
heerlijk relaxen? Het meer van Bohinj is de ideale
plaats om even uit te blazen en het helderblauwe
water in te duiken. Er is echter niet veel tijd te
verliezen... er staat nog heel wat op het programma,
zoals een uitdagende rafting. Waterpret en
groepsgevoel zijn inbegrepen! Of mag het iets
competitiever? Bewijs dat je voor niets schrik hebt in
het avonturenpark. Daar kunnen ook de echte
snelheidsduivels zich bewijzen tijdens een ritje
rodelen.

Breathtaking Bled - Bled (sL)

Het centrum is een fijne plek om te vertoeven,
midden in een mooie omgeving op een
hellend vlak. In de tuin worden tenten
geplaatst waaronder jullie kunnen eten. De
Kazou-keuken bevindt zich in een apart
gebouw. Er is ook nog een kleine keuken in de
Vila Lipa, die meestal gebruikt zal worden als
monilokaal.

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning
Eindschoonmaak volledige centrum

het centrum

Niet mogelijk

95

Ook aan de citytrippers wordt er gedacht. Een daguitstapje naar de hoofdstad Ljubljana mag
in geen geval ontbreken. Logeren doe je aan het prachtige meer van Bled waar je een
(nachtelijke) duik kunt nemen. Deze vakantie zorgt voor een perfecte mix van avontuur en
relaxen. Our guess? You feel sLOVEnia! 

heen: bus
terug: huurwagen

terugbrengen naar 
Gent

https://www.vilalipa.com/


15-16 jarigen

5 TP

57 deelnemers
5 monitoren

El Molí Nou de Calabuig

20 - 29 AUGUSTUS

de vakantie
Los gezelligitos, donde estas genietos? Uuh Calabuig!
Met zon, zee, palmbomen, tapas en watersport heb je
hier de perfecte vakantie op het Spaanse ritme: dat
van een levensgenieter.
In het fantastische Catalonië verblijf je in een typisch
Spaanse haciënda met eigen zwembad, op een
boogscheut van Gerona!
Tijdens de 'Barcelona by bike' fiets je door bekende en
minder bekende stukjes van deze wereldstad. 's
Avonds verdwaal je in het 'andere' gezellige Barcelona.
Op de Beach Challenge Day daag je elkaar uit met
kajaks, stand up paddling en spannende beach games!
Tot slot gooi je alle remmen los in het waterpretpark
en sluit je je vakantie af met een spetterende party!
Costa genietos, here we come! 

costa genietos - calabuig (es)

Begin jij al te watertanden bij het horen van tapas,
paella, gazpacho? Dan kan je je in deze Spaanse
haciënda als TP’er helemaal uitleven! In het centrum
kan je fruit, groenten, vlees, brood en diepvries-
producten laten leveren. Daarnaast zijn er nog
verschillende winkels zoals Carrefour, Intermarché,
Gros Mercat en Supermercat in de buurt. Het
centrum heeft een ruime keuken met een koelcel,

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning
Eindschoonmaak keuken, rest veegschoon

het centrum

een frigo, twee diepvriezers, 7 gasvuren, een gasoven, een paellero, een vaatwasser en
een grote mixer. Een uitgebreide inventaris vind je ook terug in de vakantiebundel. Buen
provecho!

3 VGF - 2 kamers van 4p

heenreis: bus
terugreis: huurwagen

96

terugbrengen naar 
Gent

https://www.molinoucalabuig.com/ca/


15-16 jarigen

heen: bus
terug: huurwagen

4 TP

45 deelnemers
4 monitoren

Camping Lacus

22 - 31 AUGUSTUS

de vakantie
Op zoek naar een vakantie met zonovergoten
zandstranden en zalig relaxen? Zoek niet verder!
España tranquila is op je lijf geschreven!
Kom aan boord en cruise mee over de golven van de
helblauwe baaien tot we aanmeren voor een
spetterende snorkelsafari!
Zoek verkoeling op de spectaculaire glijbanen van het
waterpretpark. Mag het toch wat pittiger? Blijf jij als
laatste overeind op de banana ride en spring je als
eerste het water in tijdens de avontuurlijke coast
adventure hike?
Cultuurfanaten dromen weg in de gezellige straatjes
van Gerona, waarna je je vakantie afrondt met een
memorabele poolparty.
Op de camping is het heerlijk relaxen, chillen doe je op
het strand dat grenst aan de camping. Bienvenido a
Escala! 

espana tranquila - escala (es)

Op deze vakantie verblijven jullie op een camping en
werken jullie samen met Flowtrack. Voor onze Kazou-
groep voorziet Flowtrack op de camping een volledig
uitgeruste kooktent; die exclusief te gebruiken is door
de TP-ploeg. Hierin staan o.a. 2 frigo’s, 1 diepvriezer, 2
industriebranders voor grote kookpotten en een
komfoor 4-pits-gasstel, een brander voor paëllapan
en grote paëllapan (90 cm doorsnede), 4 braadsledes, 

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken en eetruimte
Technische ondersteuning
Eindschoonmaak keuken

het centrum

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, gemeenschappelijke ruimtes, opslagruimtes, … Jullie
slapen net als de deelnemers in 4- persoonstenten.

4 VGF - 1 tent van 4p

Let op: VGF op de bus moet op voorhand
aangevraagd worden. Prijs bedraagt €135 pp.

terugbrengen naar 
Gent

97

http://www.campinglacus.com/


17-18-jarigen



 17-18 jarigen

Is koken in een zonovergoten paradijs iets voor jou?
Trek dan zeker naar Kroatië. Het Wanderlust Hostel
heet je van harte welkom in een goed uitgeruste
keuken met alles wat je nodig hebt: 4 frigo's, een
diepvriezer, een frietketel, een industriële vaatwas,
een oven op elektriciteit en een fornuis met 4
gaspitten. De keuken zelf is jammer genoeg niet erg
groot, maar je beschikt ook over een gezellige 

het centrum

buitenkeuken met uitzicht op het zwembad. Ter plaatse is een huurwagen ter
beschikking om inkopen te doen. Winkelen doe je met de auto in grote supermarkten in
Pula, op 15-20 minuten rijden. Ontspannen doe je vollenbak aan het zwembad of aan
zee, 3km verderop. The Best kept Sunset? Die zie je ongetwijfeld in Sisan! 

4 TP

15 - 24 AUGUSTUS

de vakantie
Samen met je vrienden verblijven in een gezellig huis
met privézwembad én in een rust van oase? Oh jawel,
het kan! In Sisan wacht deze prachtige villa jullie alvast
op. Niet te ver van't strand en niet te ver van't stad
biedt dit huis je alles wat je wil voor een heerlijke
vakantie in het mooie Istrië.
Zet Istrië helemaal op z'n kop en schreeuw het uit op
de Giant Swing, waarbij je maar liefst 11 m in de lucht
geschommeld wordt. Zoef na het hoogteparcours de
ziplines af en geniet nog even van het uitzicht
vooraleer je je aan de 20m vrije sprong waagt.
Zin in nog meer adrenaline? Ook een daguitstap naar
één van de beste waterpretparken van Europa staat 

best kept sunset - sisan (hr)

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning
Eindschoonmaak keuken

op het programma. Verken ook de Adriatische kust tijdens een kajaksafari. Even
uitrusten en genieten van het helderblauwe water kan tijdens het snorkelen tussendoor.
Oh, en ook een bezoek aan het amfitheater van Pula ontbreekt natuurlijk niet op onze
trip. Even moe? Rust dan uit aan het zwembad of aan het strand. Sisan, count me in! 

Niet mogelijk

Wanderlust Istra hostel

heen en terug: bus
huurwagen ter plaatse
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38 deelnemers
4 monitoren 

https://wanderlust-istra-hostel.com/en-index.html


JOMBA 



jomba

3 TP

15 deelnemers
17 monitoren

Kamphuis Zon

2 - 9 JULI

de vakantie
Zin in een week ontspanning in een zonnig Frans
decor? Dan moet je zeker mee naar Lignac!
In de zuiderse temperaturen kunnen we afkoelen in
het zwembad en spelen we een spelletje petanque op
de camping. 
's Avonds eten we zelfgemaakte pizza en  kijken we
samen naar de zonsondergang. 
We ontdekken en genieten van een beestige uitstap
naar Terre de Dragon, een park met krokodillen.
Hoog tijd voor du pain, du vin et du boursin!

De taken
Koken en inkopen 
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning
Eindschoonmaak keuken

het centrum

heen: huurwagen
terug: bus

3 VGF

101

- Lignac (FR)Relax op z'n Lignacs

Ga jij deze zomer met onze JOMBA-groep mee naar
Lignac? Je verblijft er in kampeerbungalows en kookt in
een kooktent. Er is standaardkookmateriaal aanwezig:
vier kleine koelkasten, een diepvriezer, tien kookvuren en
een paëllepan. Alles werkt op gas. Er is geen vaatwas
aanwezig, er is één centrale plaats op de camping waar
de afwas gedaan wordt met voldoende gootstenen en
een tuinslang. 
Winkels zijn makkelijk bereikbaar en in het campingwinkeltje kan je brood laten leveren. Om te
ontspannen kan je gebruik maken van het zwembad of de andere ontspanningsmogelijkheden
op de camping. Ben jij klaar om onze JOMBA-groep een onvergetelijke vakantie te bezorgen met
overheerlijke maaltijden? Wacht niet langer!

ophalen in Gent

http://bielebale.be/home/


100% relax - Brasschaat (be)

vergoeding voor 1 eigen wagen

jomba

3 TP

15 deelnemers
12 monitoren

Kamphuis Zon

7 - 14 JULI

de vakantie
Ben jij een levensgenieter van de bovenste plank?
Hoeft het voor jou niet te veel actie te zijn en geniet je
liever van de kleine dingen?
Chill dan deze week met ons mee in Brasschaat! Dit
aangepaste centrum is perfect afgestemd op
deelnemers zoals jij. De hoog-laagbedden, aangepaste
douches en toiletten maken dit verblijf uiterst
aangenaam.
Je kan je helemaal ontspannen in de rustige omgeving
en de mooie natuur. Je geniet sowieso van de groene
natuur, van een verwennamiddag in het zwembad en
een gezellige daguitstap tussen de aapjes en tijgers
van de Antwerpse ZOO of Planckendael.
Time to relax!

De taken
Koken en inkopen 
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning
Eindschoonmaak keuken, rest veegschoon

eigen vervoer

1 VGF - 1 kamer voor 4p

102

Op domein 'de Bielebale in Brasschaat' vind je drie
toegankelijke en goed uitgeruste kamphuizen: De
Sterren (46 personen), De Zon (32 personen) en De
Verre Planeet (53 personen). Dat wil ook zeggen dat
er een nieuwe en moderne keuken 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 

het centrum

keukenmateriaal is er 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?

http://bielebale.be/home/


jomba

4 TP

23 deelnemers
18 monitoren

Niet mogelijk

Everbeek

14 - 21 JULI

eigen vervoer

klepperende dierenreis

de vakantie
Gek van dieren groot en klein? Dan is deze vakantie vol
dierenplezier een absolute topper voor jou! Je maakt
kennis met speciale reuzenkonijnen, geitjes en
paarden. De kippen en de hangbuikzwijnen kijken al uit
om door jou gevoederd te worden.
Je maakt een ritje op een paard of een ezel en geniet
volop van een snoezeldag met de dieren. Je geniet van
een heuse buitensnoezel en verfrissende plons in De
Gavers.
Samen met de monitoren maak je er een beestige
week van en als kers op de taart kijk je je ogen uit in
het wonderbaarlijke Pairi Daiza.
In De Kleppe wordt het overduidelijk beestig plezant!

- Everbeek

het centrum

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning
Eindschoonmaak 

De Kleppe is volledig aangepast aan onze JOMBA-
doelgroep en ook de keuken is helemaal up-to-date!
Je beschikt over een grote combi-oven, een dubbele
friteuse en grote gasvuren. Daarnaast is er een
aparte afwasruimte met een grote industriële
vaatwas.  
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vergoeding voor 1 eigen wagen



Keicoole kempen - Hechtel-Eksel (be)

vergoeding voor 1 eigen wagen

jomba

2 TP

15 deelnemers
8 monitoren

Kamphuis Zon

14 - 21 JULI

de vakantie
Zin in een zomerse uitdaging? Ga dan met ons mee
het avontuur aan in de prachtige Limburgse Kempen!
Samen wagen we ons aan de leukste attracties in
Bobbejaanland.
Durf jij in de wildste rollercoasters? We trekken ook
naar het Klankenbos, waar we tal van verrassende en
gekke geluiden ontdekken. Een prikkeling voor het oor
en een streling voor het oog.
Wil jij het nog avontuurlijker? Via een spannende
glijbaan duiken we het zwembad in om de
wildwaterbaan te trotseren.
Ook de dierenliefhebbers kunnen hun hartje ophalen.
De vele exotische dieren in Park Pakawi kijken al uit
naar jouw komst!
Beleef de dieren zoals nergens anders.

De taken
Koken en inkopen 
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning
Eindschoonmaak keuken, rest veegschoon

het centrum

eigen vervoer

Geen VGF
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Groepsaccommodatie 't Huis bevindt zich op het
vakantiedomein De Lage Kempen. Het centrum is
geschikt voor iedereen! Het huis is volledig aangepast
om iedereen een heerlijke droomvakantie te laten
beleven. Het is letterlijk een groot huis, met een
gezellige, huiselijke sfeer. De plek is recent vernieuwd,
dus ook de keuken en de eetruimte zijn piekfijn in orde.
Voldoende materiaal om te koken voor een kleine
groep is aanwezig. 

http://bielebale.be/home/


jomba

- nederland

1 TP

12 deelnemers
3 monitoren

0 VGF

Nederland

31 JULI - 6 AUGUSTUS

minibus

roadtrip nederland

de vakantie
Onze reis begint met een gezellige boottocht in de
natuur. Heb je liever wat spanning, dan is er een
uitdagend hoogteparcours in het klimbos! Nadien
nemen we de ferry naar het eiland Texel. De
zeehonden ter plaatse laten zich graag bewonderen
en de prachtige stranden zijn ideaal voor allerlei leuke
activiteiten.
's Avonds slapen we afwisselend in een tent of in de
mobilhome, die we lekker knus bij elkaar zetten op de
camping.
Deze vakantie zet in op zelfstandigheid en
zelfredzaamheid. Het is de bedoeling dat jij helpt bij
het opzetten en afbreken van de tenten, bij het koken
en het opruimen.

het centrum

De taken

Koken en inkopen
Onderhoud keuken
Technische ondersteuning

Voor deze vakantie ga je "back to basics". Je trekt een
week samen met de groep van camping tot camping.
Koken doe je in de mobilhome en op een gasbekken
dat je van ons meekrijgt. Koken doe je gelukkig niet
alleen, de groep helpt je er graag een handje bij!

105

ophalen en terugbrengen

Teamspirit en samenwerking zijn dus heel belangrijk. We verleggen onze grenzen op het
land en op het water. Ben je klaar voor 7 dagen roadtrippen door Nederland? 



jomba

4 TP

20 deelnemers
15 monitoren

4 VGF - trekkershut 4p  

Keiheuvel

18 - 25 AUGUSTUS

eigen vervoer

Stralen in Balen

de vakantie
Ben je klaar om een week te stralen in Balen? Dan is
deze vakantie helemaal iets voor jou! Je brengt een
bezoek aan dierentuin Pakawi Park waar je
kennismaakt met dieren van over de hele wereld.
In Balen is er altijd wel iets leuk te doen: je kan racen
met de go-carts, winnen bij een spelletje minigolf en
heerlijk plonzen in het openluchtzwembad. Met al
deze actie, ontspanning en afkoeling zal je je nooit
vervelen.
Ben je al gepakt en gezakt? Samen maken we er een
geweldige vakantie van!

- Balen (BE)

het centrum

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning

Ga jij mee koken voor deze lekkerbekken? In de
Keiheuvel beschik je over voldoende keukenmateriaal
en een volledig uitgeruste keuken met zes
gasbekkens, oven & microgolfoven, industriële mixer,
kleine afwasmachine, diepvriezer, kleine frietketel,
industriële mixer, etc. In de berging is nog een grote
koelkast en een grote diepvriezer voorzien. Afwassen 
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vergoeding voor 1 eigen wagen

gebeurt in de keuken en de eetzaal met de hand. Er zijn tal van winkels in de omgeving.
Alles is dus voorzien om schitterende maaltijden te bereiden!

http://www.keiheuvel.be/


lokal



LOKAL

de kinderherberg - BUGGENHOUT (be)

vergoeding voor 1 eigen wagen

2 TP

18 deelnemers
6 monitoren

Kamphuis Zon

8 - 15 JULI

de vakantie
Vergeet je zorgen, in Buggenhout heerst er een
gezellige vakantiesfeer bij de Kinderherberg.
Een hele week zorgen de moni’s voor een tof thema. Je
speelt allerlei leuke spelletjes en ravot je rot. De coole
daguitstap blijft voorlopig nog geheim, maar is sowieso
het hoogtepunt van de week!
De gastouders zorgen voor lekkere maaltijden,
tussendoortjes én voor een echte familiesfeer. 
De Kinderherberg biedt een zorgeloze week wanneer
dit niet vanzelfsprekend is door financiële
moeilijkheden, ziekte, overbelasting van het gezin,... 

De taken
Indien mogelijk helpen op de 
opbouwdag 7 juli
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning, 

eindschoonmaak samen met de moniploeg

het centrum

eigen vervoer

1 VGF

108

In de Capelderij hebben jullie het hele gebouw voor
jullie alleen. In de mooie, net gerenoveerde keuken, vind
je alles wat je nodig hebt om het ontbijt en de lunch te
voorzien. Vlakbij is de grote, professionele keuken van
het verblijf waar jullie ook terecht kunnen wanneer
nodig! Je bouwt een hechte band op met de moniploeg
en brengt rust en ondersteuning waar nodig. In de
keuken krijg je af en toe het gezelschap van een
deelnemer die even wat nood aan extra aandacht heeft.
Tijdens de week gaat de groep op uitstap en jullie gaan
gewoon mee. Tp met net dat beetje meer? Dat zijn de
gastouders van de Kinderherberg! 

TP als gastouder: extra ondersteuning naar de
moniploeg en deelnemers. Geen warme
maaltijden zelf koken.

http://bielebale.be/home/


LOKAL

de kinderherberg - BUGGENHOUT (be)

vergoeding voor 1 eigen wagen

2 TP

18 deelnemers
6 monitoren

Kamphuis Zon

15 - 22 JULI

de vakantie
Vergeet je zorgen, in Buggenhout heerst er een
gezellige vakantiesfeer bij de Kinderherberg.
Een hele week zorgen de moni’s voor een tof thema. Je
speelt allerlei leuke spelletjes en ravot je rot. De coole
daguitstap blijft voorlopig nog geheim, maar is sowieso
het hoogtepunt van de week!
De gastouders zorgen voor lekkere maaltijden,
tussendoortjes én voor een echte familiesfeer. 
De Kinderherberg biedt een zorgeloze week wanneer
dit niet vanzelfsprekend is door financiële
moeilijkheden, ziekte, overbelasting van het gezin,... 

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning, 

eindschoonmaak samen met de moniploeg

het centrum

eigen vervoer

1 VGF
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In de Capelderij hebben jullie het hele gebouw voor
jullie alleen. In de mooie, net gerenoveerde keuken, vind
je alles wat je nodig hebt om het ontbijt en de lunch te
voorzien. Vlakbij is de grote, professionele keuken van
het verblijf waar jullie ook terecht kunnen wanneer
nodig! Je bouwt een hechte band op met de moniploeg
en brengt rust en ondersteuning waar nodig. In de
keuken krijg je af en toe het gezelschap van een
deelnemer die even wat nood aan extra aandacht heeft.
Tijdens de week gaat de groep op uitstap en jullie gaan
gewoon mee. Tp met net dat beetje meer? Dat zijn de
gastouders van de Kinderherberg! 

TP als gastouder: extra ondersteuning naar de
moniploeg en deelnemers. Geen warme
maaltijden zelf koken.

http://bielebale.be/home/


LOKAL

de kinderherberg - BUGGENHOUT (be)

vergoeding voor 1 eigen wagen

2 TP

18 deelnemers
6 monitoren

Kamphuis Zon

22 - 29 JULI

de vakantie
Vergeet je zorgen, in Buggenhout heerst er een
gezellige vakantiesfeer bij de Kinderherberg.
Een hele week zorgen de moni’s voor een tof thema. Je
speelt allerlei leuke spelletjes en ravot je rot. De coole
daguitstap blijft voorlopig nog geheim, maar is sowieso
het hoogtepunt van de week!
De gastouders zorgen voor lekkere maaltijden,
tussendoortjes én voor een echte familiesfeer. 
De Kinderherberg biedt een zorgeloze week wanneer
dit niet vanzelfsprekend is door financiële
moeilijkheden, ziekte, overbelasting van het gezin,... 

De taken
Koken en inkopen
Onderhoud keuken, sanitair en eetzaal
Technische ondersteuning, 

       eindschoonmaak  en afbraak samen
       met de moniploeg

het centrum

eigen vervoer

1 VGF
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In de Capelderij hebben jullie het hele gebouw voor
jullie alleen. In de mooie, net gerenoveerde keuken, vind
je alles wat je nodig hebt om het ontbijt en de lunch te
voorzien. Vlakbij is de grote, professionele keuken van
het verblijf waar jullie ook terecht kunnen wanneer
nodig! Je bouwt een hechte band op met de moniploeg
en brengt rust en ondersteuning waar nodig. In de
keuken krijg je af en toe het gezelschap van een
deelnemer die even wat nood aan extra aandacht heeft.
Tijdens de week gaat de groep op uitstap en jullie gaan
gewoon mee. Tp met net dat beetje meer? Dat zijn de
gastouders van de Kinderherberg! 

TP als gastouder: extra ondersteuning naar de
moniploeg en deelnemers. Geen warme
maaltijden zelf koken.

http://bielebale.be/home/


Heb jij enkele vakantiegerechtjes gezien die jou wel
bekoren? Niet twijfelen! Maak een ploegje en stel je
kandidaat! 

Heb je nog vragen over vakanties, praktische info of over
wat dan ook? Mail of bel dan zeker eventjes! Wij
beantwoorden met plezier al je vragen! 

Elk jaar zijn er heel wat vragen over hoe de verdeling van
de vakanties gebeurt. Uiteraard kunnen we niet iedereen
zijn eerste keuze geven en dat leidt soms tot teleur-
stellingen. Wel kunnen we jullie verzekeren dat de
verdeling zo objectief mogelijk verloopt. We proberen
iedereen een fijne vakantie te geven.

Alvast een dikke merci aan alle vrijwilligers die zich dit jaar
weer kandidaat stellen! De Kazouvakanties zijn keer op
keer weer stukken beter door jullie!

laatste woordje

KAZOU OOST-VLAANDEREN
09 267 53 30

VRIJWILLIGERS.TP.OVL@KAZOU.BE
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