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Tel. 03 569 98 42 - info@activak.be

meer dan 20 jaar ervaring

www.activak.be

Info

En voor zij die fan zijn van ‘HOODIE’, we hebben hier de komende
zomer een nieuw kamp gebouwd rond deze fantastische ketnet-serie. Leer de skills van parkours en krijgt tips en tricks van Pieter en
zijn maatjes. En natuurlijk komen, net als op de FC DE Kampioenen
kampen, ook op elk kamp 2 acteurs uit de serie op bezoek op het
kamp. Een unieke ervaring voor echte HOODIE-fans uiteraard.
En dan zijn er nog de vele klassiekers die we voorzien, en die elk
jaar op veel belangstelling kunnen rekenen. Pretparkkampen voor
jong en oud, in binnenland, maar ook in het buitenland. Verschilende paardrijkampen vanaf beginners tot paardrijtochten voor
gevorderden. De kanotrektochten in Zweden of de summerkampen
in Spanje. We zijn ervan overtuigd dat we ook weer voor 2022 een
top-programma in elkaar gestoken hebben voor onze kinderen en
jongeren.
Dus, neem deze brochure zeker eens door, droom al even weg van
de kampen die we in ons aanbod hebben, en boek als eerste de
nieuwe kampen voor dit jaar.

Voorwoord
Beste deelnemer,
Beste ouder,
We zijn weer een jaar verder, en hebben de kampen in 2021 goed
kunnen afwerken. In een coronajaar zoals 2021 was dit allesbehalve een evidentie, maar dankzij de hulp van onze enthousiaste
vrijwilligers, enthousiaste kookploegen en de vele kinderen die
aan onze kampen deelgenomen hebben, hebben we voor hen
toch wel een superleuke zomer vol activiteiten kunnen inplannen.
We danken uiteraard ook de ouders voor hun vertrouwen in onze
organisatie, en kijken er nu al enorm
Terugkomende pictogrammen: naar uit om iedereen terug te zien in
2022.
Gezamenlijk
En we hebben ons uiterste best
(mini) busvervoer
gedaan om weer een prachtig programma in elkaar te boksen voor jullie kinderen. Verschillende bestaande
Eigen fiets
kampen zijn in een nieuwe versie
meenemen moet
gestoken, met nieuwe activiteiten,
soms ook op een andere locatie,
Dit kamp gaat ook extern
door
maar zeker de moeite waard om
(www.externekampen.be) eens door te nemen.
Onze ruiters gaan hun hartje vanaf de
Elke deelnemer krijgt
een leuke kookschort komende zomer ook kunnen ophalen
in de nieuwe paardrijkampen die
en koksmuts mee
naar huis.
we organiseren in de Breugelhoeve.
Deze vernieuwde manege heeft alles
Je mag je eigen
in huis om supertoffe paardrijkamppaard meenemen
en te organiseren, dus dat komt zeker in orde. Het FC De KampioenenElke deelnemer krijgt
kamp gaat dit jaar ook doorgaan in
een leuk Activak-shirt
de paasvakantie, en zal ook in 2022
mee naar huis.
voor de nodige fun zorgen.

We kijken er naar uit om er weer een veilige zomer van te maken,
samen met u en uw kinderen.
Het Activak-team 2022
• Voorwoord & info
• 3-6 jarigen
• 5-12 jarigen
• 8-14 jarigen
• 12-17 jarigen
• Buitenlandse kampen
• Vormingen

Ontdek onze QR-codes voor extra
‘mobiele’ info!

T

Aangezien we als jeugdorganistie met onze tijd willen meegaan,
zal u in deze brochure een heel aantal qr-codes terugvinden die
u kan inscannen met uw mobiele telefoon. Zo krijgt u extraatjes
te zien over het desbetreffende kamp, bvb link naar een site,
filmpjes, extra uitleg enz.

Meer foto’s vind je op
facebook.com/activakvzw

Activak vzw • Bredabaan 39 • 2170 Merksem
Tel.: 03-569 98 42
info@activak.be • Ondnr. 0464 813 013

Bezoek onze partners en krijg korting met je Activak lidkaart

Dank voor de foto’s aan
Michiel, Dana, Lore, Evita, Robin en Xander.
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meer dan 20 jaar ervaring

De missie van Activak is:

... Een zinvolle vrijetijdsbesteding bieden aan kinderen en jongeren;
Activak vzw wil een zinvolle vrijetijdsbesteding aanbieden.
Enerzijds door een goed evenwicht te geven tussen wat ‘educatief’
en wat ‘plezier ‘is, en anderzijds door kinderen en jongeren samen te
brengen, hen aan te sporen om samen te werken en
verantwoordelijkheid te nemen.
... Een doorgedreven themawerking uitbouwen;
Activak vzw wil met een doorgedreven themawerking zoveel
mogelijk de interesses van kinderen aanspreken.
Daarbij trachten we zo origineel mogelijk te zijn. Door de
themawerking in alle aspecten van het kamp te integreren,
onderscheiden we ons van andere organisaties.
... Een ontmoetingsplaats te zijn voor kinderen en jongeren;
Op haar kampen creëert Activak vzw een plaats waar ‘gelijkgezinden’ elkaar kunnen tegenkomen en zich kunnen in- en uitleven!
... Kinderen en jongeren stimuleren en bijstaan in het opnemen van verantwoordelijkheid;
Activak vzw biedt een plaats aan kinderen en jongeren om te groeien, een leerplaats zijn waar vriendschap, solidariteit en
verantwoordelijkheid kernbegrippen zijn. Daarbij werken we op maat van elke persoon, zodat iedereen zijn of haar uitdaging
blijft vinden!
... Kinderen en jongeren te betrekken via inspraak;
Activak vzw vindt inspraak belangrijk. We maken ruimte voor participatie door deelnemers en animatoren. Activak vzw is op
die manier een organisatie voor hen; door hen. Daardoor hopen we op meer betrokkenheid en anderzijds creëren we ook een
permanente kwaliteitsevaluatie.
... Vooral onvergetelijke momenten te bezorgen aan IEDEREEN;
Binnen Activak vzw vindt iedereen zijn of haar plekje, onafhankelijk van achtergrond, financiële mogelijkheden, vaardigheden,
huidskleur ... Iedereen is welkom op een zomerkamp van Activak.

Themavakanties?

Activak richt zich op een doorgedreven themawerking in al haar kampen
en activiteiten. Dit wil zeggen dat we de begeleiding aansporen alle
activiteiten, spelen en randanimatie te voorzien in het thema van het
kamp. We verdelen onze kampen in 3 categorieën: dierenvakanties,
themavakanties en paardrijden.
De dierenvakanties richten zich op alle dierenvrienden onder ons:
dolfijnenkamp, safarikamp of Pakawi kamp zijn daarvan leuke
voorbeelden. Omdat ons aanbod paardrijkampen het meest
gevarieerde aanbod in België is, beschouwen we dat als een aparte
categorie: van brevetten tot springkamp, van shetlanderkamp tot
paardrijtochten. Het zit er allemaal bij.
Tot slot hebben we de grootste categorie van kampen, nl de
themavakanties. Hierbij vinden we het zeer belangrijk dat iedereen
zich na
- 3 -het kamp supergoed geamuseerd heeft, maar toch ook
3
iets bijgeleerd
heeft op een spelende manier.

Info

Waar staat Activak voor?

Info

Onze top-animatoren
We krijgen vaak de vraag: wie is nu juist de begeleiding van ons kind? Wel, het
antwoord is altijd hetzelfde. De begeleiding van onze kampen wordt voorzien door
animatoren en hoofdanimatoren die daarvoor allemaal een opleiding
hebben gevolgd.
Na het volgen van een weeklange cursus (hoofd)animator in het jeugdwerk, waarin
alle noodzakelijke kennis aan bod komt, komen de vrijwilligers op onze kampen
terecht. Zij zijn bijgevolg allemaal in het bezit van een attest (hoofd)animator in
het jeugdwerk het welke wordt uitgereikt door de Vlaamse overheid.

Mijn Activak... wat is dat nu weer?

Wel, ‘Mijn Activak’ is je persoonlijke account op www.activak.be waar je een heel aantal zaken zelf kan beheren en opvolgen.
Wat kan je zoal vinden op dat account?
• Je kunt je eigen gegevens aanpassen, zodat alles up-to-date blijft.
• Je kunt een historiek zien van je boekingen.
• Je kunt laatste info’s downloaden, betalingsdata nakijken.
• Je kunt je fiscaal attest opnieuw afprinten na het kamp.
• Je kunt je deelname attest voor werk of mutualiteit afprinten.
• Je kunt online betalen indien je dit wil.
- je lidkaart online downloaden
- je kamp online betalen
Dus log zeker even in met de gegevens die op je ‘ledenfactuur’ staan
en ontdek wat ‘Mijn Activak’ voor jou kan betekenen.

Een massa voordelen?
Om mee te kunnen gaan (dus niet om de kampen te raadplegen!)
dien je jezelf lid te maken bij Activak op www.activak.be. Hier kunnen
we wettelijk niet buiten, maar voor u hebben we aan dit lidmaatschap toch
een heleboel voordelen gehangen.
We hebben alles samen de leukste voordelen voor u klaargezet onder
‘Mijn Voordelen’ op de website. Gewoon even inloggen, en u kan alles
terugvinden in dit ledengedeelte.
En het gaat de moeite zijn hoor.

Alle kinderen tot en met 13 jaar die met ons mee op kamp gaan, krijgen na
afloop van het kamp een fiscaal attest toegestuurd. Dit fiscaal attest geeft
recht op een belastingvermindering van € 13.70 per dag. De fiscale attesten worden
op vrijdagnacht na het kamp via mail naar u verzonden. Zorg dus steeds dat u alle
correcte gegevens aan ons doorgeeft. Zo kunnen er geen fouten gebeuren bij
het versturen van deze belangrijke documenten.
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Als extraatje naar de ouders toe proberen wij elke week van de zomervakantie zo snel
mogelijk al enkele foto’s van hun op kamp gaande kroost online te plaatsen.
Waar kan u terecht voor deze foto’s en andere updates ?
Op de facebookpagina van Activak (www.facebook.com/activakvzw)
worden alle foto’s per week en per locatie geordend. Komen ze niet
doorheen de week op onze facebookpagina? Geen paniek, dan zullen ze na
het kamp zeker allemaal daar verschijnen. Beschikt u nog niet over facebook?
Geen probleem, want alle foto’s van facebook kan u ook allemaal terugvinden
op onze website www.activak.be.

Intern of liever extern?
Standaard worden de meeste van onze kampen in interne formule
georganiseerd. Dit wil zeggen dat alle kinderen blijven overnachten ter
plaatse. Omdat we weten dat niet alle kinderen graag ’s nachts van
huis weg zijn, bieden we ook enkele van onze kampen aan in externe
formule.
De kinderen worden dan ’s ochtends vroeg naar de kamplocatie gebracht en
kunnen ’s avonds daar weer opgepikt worden. Welke van onze kampen ook
in externe formule worden gegeven, wordt in het voorjaar bekend gemaakt.
Hiervoor houdt u best de website www.externekampen.be in de gaten.

Wat doe je zoal op kamp?
Wel eens benieuwd hoe een dagje op kamp er aan toe gaat?
08.00 – 08.30 uur:
08.30 - 10.00 uur:
10.00 - 12.00 uur:
12.15 - 13.00 uur:
13.00 – 13.45 uur:
14.00 - 17.30 uur:
18.00 - 19.00 uur:
19.00 - 21.30 uur:
21.30 - 22.00 uur:

Opstaan, slaapkop!
Lekker ontbijten en nadien natuurlijk de afwas.
Activiteit voormiddag
Een heerlijke lunch van onze geweldige kookploeg.
Spelletjes spelen, rusten en een beetje vrije tijd.
Activiteit namiddag
Aan tafel!
De animatoren hebben nog een leuke avondactiviteit
voorbereid.
Omkleden, douchen, tandenpoetsen en dan oogjes dicht
en mondjes toe. Slaapwel!

DISCLAIMER: Deze dagplanning geeft een indicatie van hoe een dag er op de meeste kampen aan toegaat. Het kan echter zijn
dat activiteiten of uren wijzigen omwille van specifieke omstandigheden. Daarnaast is het moment van bedtijd ook afhankelijk
-5van de leeftijd van de kampleden.
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Even lachen aub... flits!

Kom vrijblijve
nd naar één
van onze
infomomen
ten voor ko
okouders. D
gaan door op
eze
het kantoor
te Merksem
of online op
deze data:

Info

Kom jij onze
kookploeg
versterken?

Woensdag 26
januari 2022
om 14u (onlin
Zaterdag 19
e)
februari 2022
om 10u (kan
Donderdag 24
to
or
)
maart 2022
om 20u (onl
Woensdag 27
ine)
april 2022 om
14 u (kantoor
Zaterdag 14
)
mei 2022 om
10
u
(online)
Donderdag 9
juni 2022 om
20u (online)
Inschrijven?
Mail naar
kookploege
n@activak.
be

Wij zoeken enthousiaste kookploegen die graag dé week van hun leven willen beleven op één of meerdere van onze vakanties.
Jaarlijks gaan er duizenden kindjes mee op onze binnenlandse vakanties. Die mondjes moeten natuurlijk gevoed worden,
en daarvoor zoeken we nieuwe kookploegen.
Ben jij dus goed in de keuken of wil je graag kookervaring opdoen, houd je van werken tussen de kinderen en jongeren, en
ben je komende zomer een weekje vrij ? Mail dan als de bliksem naar kookploegen@activak.be. Je gegevens komen in onze
database en wij houden je op de hoogte van info-avonden, workshops, vrije plaatsen en mogelijkheden.
Profiel:

Wij bieden u:

- enthousiaste student, kookouder,
kookgrootouder... of kookploeg
- ervaring in de keuken is een vereiste
- een rijbewijs B en eigen wagen is
een meerwaarde

- Een handig kookdraaiboek om je
wegwijs te maken in het koken
- Vijfdaagse kampen met
verschillende leuke thema’s
- Een leuke korting als je eigen
kind meegaat op kamp
- Dankbare en gelukkige kinderen
die met hun glimlach jouw dag
goedmaken

- Een toffe, ontspannende en te
gekke ervaring
- Unieke kansen om nieuwe
mensen te ontmoeten
- Een eerlijke
vrijwilligersvergoeding
Nog zoveel meer ...

ale
(Balen), Beekse Bergen (NL), Bieleb
park (Waasmunster), Keiheuvel
ge), De Karmel (Brugge), Heide
jzer (Buggen(Brug
Hoefi
‘t
&
veld
Hoog
ende)
:
es
(Oost
locati
Zee
en
nde
, Duin
n in de volge
ren), Texel (NL), Graide (Ardennen)
Voor 2022 zoeken we kookploege
koebel (NL), Verloren Bos (Loke
ke (Overpelt), Duinrell (NL), De
(Brasschaat), Kraanven (NL), Pelter
hout)
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Zelfs als kleintje voel je je graag groot!
Soms zijn je broer of zus een aantal dagen op kamp tijdens de vakantie en komen
ze met een heleboel verhalen vol avontuur thuis. Vrienden voor het leven gemaakt en de leukste spelletjes gespeeld.
Of misschien blijf je als enige thuis en heb je zin om eens een stapje in de wereld
te zetten, een keertje weg van mama en papa. Wel, dan is deze vakantie alleen
voor de aller dappersten onder onze kleine helden weggelegd. Voor jou is er immers ook een heleboel te ontdekken!
Je vertrekt met je beste knuffel en een portie goed humeur voor 3 dagen en 2
nachten naar je kamplocatie. Hier worden jullie in de watten gelegd door onze
allerliefste animatoren. Je kan je verwachten aan samen nieuwe spelletjes
spelen en de mooiste knutselwerken maken. Dat je even weg bent van thuis,
zal je nog nooit zo leuk hebben gevonden.

3 tot 6 jarigen
Info

Wat is het fijn om nog klein te zijn

Mama en papa kunnen met een gerust hart hun kleine held mee op kamp laten gaan, onze animatoren voorzien dagelijks
genoeg drink-, eet- en plaspauzes. Dit met een warm hart en enkel het beste voor jullie kleintjes. Zij hebben alvast heel veel
zin iedereen te leren kennen en er de leukste driedaagse van te maken!

Frozenkamp
Kom dan maken we een sneeuwman! Olaf is weer van de partij deze zomer. En ja hoor, enkel hij
slaagt erin om tijdens de zomer een sneeuwman te maken.
Maar ook Anna en Elsa zijn erbij. Samen met hen spelen we spelletjes, bouwen we een ijskasteel,
gaan we springen en dansen op de leukste muziek en leren we gebruik maken van magische
krachten. Het wordt een week boordevol fun en vriendschap waarin je Anna, Elsa en Olaf in levenden lijve kan ontmoeten!
Domein
Kasteel Boterlaerhof
Kasteel Boterlaerhof

Locatie
Deurne
Deurne

Datum
04/07-06/07/2022
06/07-08/07/2022

Leeftijd
3-6 jaar
3-6 jaar

Sprookjesfestival’

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste van het land?
Ai, ai, de boze koningin van Sneeuwwitje is alvast van de partij. Gelukkig zijn er ook lieve
sprookjesfiguren op ons sprookjesfestival. We maken kennis met Roodkapje, Sneeuwwitje,
de 7 geitjes, Assepoester en nog vele anderen. Allemaal brengen ze een bezoekje tijdens
deze week vol sprookjesplezier! Zelf brengen we ook een bezoekje aan het peperkoekenhuisje van de heks waar we samen met Hans en Grietje van haar huisje smullen.
Trek die zevenmijlslaarzen dus al maar aan en kom naar onze sprookjesweek!
Domein
Kasteel Boterlaerhof
Kasteel Boterlaerhof

Locatie
Deurne
Deurne

Datum
11/07-13/07/2022
13/07-15/07/2022
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Leeftijd
3-6 jaar
3-6 jaar

Prijs
110,110,-

Prijs
110,110,-

3 tot 6 jarigen

Kleuterridders & -prinsessen

Er was eens, lang geleden, een stoere ridder. Wanneer er iemand in nood was, stond hij altijd klaar om
met zijn harnas en schild het volk te verdedigen. Op een dag viel een stoute trol het koninkrijk aan. HELP!
Wie gaat ons nu redden? Wie is onze ridder op het witte paard?
Terwijl de stoere ridder het volk redde, stond de mooie prinses te kijken
vanaf haar balkon. “Oh, Ridder, wat ben jij toch zo dapper!”.
Ze trok haar baljurk en glazen muiltjes aan, want vanavond zou ze die
stoere ridder uitnodigen op haar kasteel.
Dit zomerkamp is ideaal voor kleine ridders en prinsessen. Onze
professionele animatoren, in de rol van hofnarren, zullen dit magische
kleuterkamp zeker in goede banen leiden. Dit jaar dus geen opvang voor je
kleuter, maar een superleuk zomerkamp! Schrijf je kleintje snel in!
Domein
Kasteel Boterlaerhof
Kasteel Boterlaerhof

Locatie
Deurne
Deurne

Datum
15/08-17/08/2022
17/08-19/08/2022

Leeftijd
3-6 jaar
3-6 jaar

Prijs
110,110,-

Knutsel Carrousel

Kan jij met alles wat er op je pad komt, de mooiste creaties maken? Dan is dit kleuterkamp zeker iets
voor jou!
Van de simpelste materialen maken wij de mooiste knutselwerkjes. Je kan het zo
gek niet bedenken, of we weten er wel iets van te maken! Tekenen, schilderen, knippen en plakken, we doen het allemaal! Als een echte knutselaar kan jij op het einde
van onze knutselcarrouselweek jouw eigen tentoonstelling organiseren.
Alle creatieve kleuters gaan zich volledig kunnen uitleven tijdens dit kleuterkamp.
Domein
Kasteel Boterlaerhof
Kasteel Boterlaerhof

Locatie
Deurne
Deurne

Datum
18/07-20/07/2022
20/07-22/07/2022

Leeftijd
3-6 jaar
3-6 jaar

Prijs
110,110,-

Kleuter dolfijnenkamp

Is jouw kapoen ook zo gek van de onderwaterwereld en van dolfijnen? Dan
zullen op dit kamp de grootste dromen in vervulling gaan. Onder begeleiding
van onze ervaren animatoren gaan ze drie dagen knutselen, ravotten en spelen in het thema ‘dolfijnen’.
En het hoogtepunt van dit kleuterkamp is ongetwijfeld het bezoek aan de
superschattige dolfijnen van het Boudewijn Seapark. Dat worden momenten
om nooit meer te vergeten.
Domein
Hoogveld
Hoogveld

Locatie
Veldegem
Veldegem
-8-

Datum
08/08-10/08/2022
10/08-12/08/2022

Leeftijd
3-6 jaar
3-6 jaar

Prijs
140,140,-

Houd jij van paardrijden en wil je graag eens een nieuwe locatie ontdekken? Dan hebben wij voor jou het
paardrijkamp in manège ’t Hoefijzer in de aanbieding.
Ben jij een beginnende ruiter? Of heb je al enige ervaring op het paard? Geen probleem. Dit kamp is voor
iedereen. Aan het begin van dit zomerkamp nemen de paardrij-instructeurs een kleine proef af. Op basis
daarvaan kunnen jullie in groepen verdeeld worden en krijg je les op jouw niveau. Op die manier
geven we iedereen de mogelijkheid te groeien!
Naast de rijlessen, speel je natuurlijk ook een belangrijke rol in de verzorging van de paarden.
Ben jij klaar voor een kleine uitdaging? Wel, deze week geeft de mogelijkheid om
eens te proeven van voltige. Dat wil zeggen dat we allerlei kunstjes zullen doen op
het paard. Dat is natuurlijk helemaal veilig, aangezien onze
professionele en ervaren animatoren je met raad en daad zullen bijstaan.
Ben jij erg gehecht aan je eigen paard en kan jij het geen week missen? Geen probleem, je mag je paard gewoon meebrengen op dit paardrijkamp en dan zal ook hij/
zij een weekje op paardrijkamp gaan. Wat leuk!
Na al het harde werk op de manege en al onze liefde te geven aan de paarden,
kunnen we ontspannen in het verwarmde buitenzwembad op het domein. Als
echte paardenliefhebber zal je het zeker ook niet erg vinden om te slapen tussen de
paarden. Maak die hoefijzers maar al proper en zadel op, want op dit paardenkamp
is plezier non-stop.

Locatie met verwarmd zwembad
Domein
’t Hoefijzer
’t Hoefijzer

Locatie
Buggenhout
Buggenhout

Datum
03/07-08/07/2022
10/07-15/07/2022

Leeftijd
6-12 jaar
6-12 jaar
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Prijs
395,395,-

5 tot 12 jarigen

Paardrijden Buggenhout

5 tot 12 jarigen

Dolfijnenkamp Junior
Dolfijnen van heel dichtbij zien? Wie droomt daar nu niet van? Denk jij dat het
voor altijd een droom zal blijven? Mis!
Tijdens dit zomerkamp maken wij je droom waar! De dolfijnen van het Boudewijn Seapark kijken er alvast naar uit om jou te verwelkomen op
dolfijnenkamp! Roxanne, Beachie, Puck en de andere dolfijnen vinden het heel
fijn om bezoek te ontvangen en om je droom te laten uitkomen.
De dolfijnen vinden het dol-fijn om samen met jou spelletjes te spelen en je
een dikke zoen te gooien! Omdat je dit magische moment natuurlijk niet wil
vergeten, wordt er een mooie foto genomen van jou en je nieuwe vriendje.
Die kun je nadien naast je bed kan plaatsen. Zo blijf je nagenieten van dit leuke
dolfijnenkamp.
We maken tijdens dit fantastische zomerkamp ook tijd voor allerlei spetterende activiteiten en spelletjes. Onze ervaren
animatoren nemen je ook 2 volle dagen mee naar Boudewijn Seapark, om samen plaats te nemen voor een ritje in de
spannende attracties of heel veel fun te beleven in Bobo’s indoor. Bij mooi weer trekken we onze zwemkleren aan en
wagen we een plons in Bobo’s aquasplash.
Voel jij de adrenaline voor dit dol-fijne avontuur al opkomen? Wij alvast wel!

Opgelet! Zwemmen met de dolfijnen is niet mogelijk.
Domein
Hoogveld
Hoogveld
Hoogveld
Hoogveld
Hoogveld

Locatie
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge

Datum
03/07-08/07/2022
10/07-15/07/2022
31/07-05/08/2022
07/08-12/08/2022
14/08-19/08/2022

Leeftijd
6-10 jaar
6-10 jaar
6-10 jaar
6-10 jaar
6-10 jaar

Prijs
359,359,359,359,359,-

Ben je 11 of 12 jaar? Kijk dan zeker eens op pagina 35!
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Zot aan zee

5 tot 12 jarigen

Oostende, de parel van onze Belgische kust!
Vanuit een superlocatie vlakbij het strand maken we een verkenningstocht langs
de kust en laten we ons overdonderen door superleuke activiteiten tijdens dit
zomerkamp.Wat dacht je van een bezoek aan de kinderboerderij of crossen met
een gocart op de dijk? Op dit zomerkamp kan het allemaal.
Heb jij al eens een boottocht gemaakt op Noordzee met een amfibieboot?
Durf jij een heuse race aan te gaan op de gekke fietsen in Blankenberge? En
ben jij klaar om samen met Plop en Wickie de Viking een topdag te beleven
in Plopsaland? Dan is dit kamp echt iets voor jou.
Uiteraard kan een wedstrijd zandkastelen bouwen niet ontbreken tijdens dit
zomerkamp!
Onze animatoren staan alvast te popelen om samen met jou de zotste spelletjes te spelen en vooral heel veel fun te
beleven aan zee.
Schrijf je snel in voor dit fantastische zomerkamp aan de Belgische kust! Zon, zee & strand, wat wil je nog meer?
Domein
Duin en Zee
Duin en Zee

Locatie
Oostende
Oostende

Datum
17/07-22/07/2022
21/08-26/08/2022

Leeftijd
6-11 jaar
6-11 jaar

Prijs
285,285,-

Frozenkamp
Een sneeuwman maken in de zomer? Ben je gek, dat kan toch niet? Natuurlijk
wel! De gekste fantasieën worden in “Arendell” realiteit. Bij deze nodigt Olaf je
officieel uit om naar het kasteel te komen. Samen met Anna organiseren hij een
groot feest op het kasteel voor Elsa.
Oooh… Jij bent elk jaar met carnaval die sierlijke prins of prinses die alle hartjes
op de speelplaats verovert! Pak je kostuum snel in in je koffer zodat je Svenn je
outfit kan keuren. Zeg nu zelf een hele week feesten als prins en prinses, is toch
een droom die uitkomt?
SHHTT!! Elsa weet nog niets van het verrassingsfeest. Bevestig jij alvast je aanwezigheid op onze
website voor het grote feest? Dan zet ik je al op de genodigdenlijst voor
het exclusieve feest voor prinsen en prinsessen.

Domein
Hoogveld
Hoogveld

Locatie
Brugge
Brugge

Datum
17/07-22/07/2022
21/08-26/08/2022
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Leeftijd
5-10 jaar
5-10 jaar

Prijs
230,230,-

5 tot 12 jarigen

Goed gebakken kamp
TRIIIIIIING! Gaat jouw kookwekker gemiddeld 1 keer per week af? Kan jij stiekem beter bakken dan jouw
mama of papa? Zijn de enige boeken die je leest de kookboeken om te bakken? Dan is jouw broodje
gebakken voor dit kamp!
Jij koopt bijna nooit koekjes in de winkel. Huh, hoezo niet?! Aah, je bakt ze liever zelf! Wat je zelf
doet, doe je altijd beter! Dan is je favoriete plek bij jouw thuis ongetwijfeld de keuken. Maar heb je
ooit al eens in een professionele keuken mogen koken?
Naast af en toe te ontspannen met knotsgekke activiteiten, maken we van jou tijdens het kamp nog
een betere bakker! Kan jij de geur van de overheerlijke kraak verse taarten, cupcakes, broodjes,…
al ruiken? Samen met jouw nieuwe vriendjes nemen we nog snel nog een foto kookschort en
koksmuts klaar?! Lachen, zoete bekjes!
Wij verwarmen de oven alvast voor zodat jij je rustig kan inschrijven voor dit te gekke ‘goed gebakken kamp’. Wie weet zien wij je volgend jaar wel schitteren in het televisieprogramma ‘Junior Bake Off
Vlaanderen’? Tot dan!
Domein
Hoogveld
Hoogveld

Locatie
Brugge
Brugge

Datum
17/07-22/07/2022
21/08-26/08/2022

Leeftijd
8-12 jaar
8-12 jaar

Prijs
235,235,-

Lego bouwkamp
Rood, blauw, geel, groen en met honderden tegelijk. Dat zijn onze Legoblokjes. Ben jij iemand die
strikt het plannetje volgt of waag je jezelf aan het bouwen van eigen creaties?
Op dit LEGO-bouwkamp gaat er zeker een heel nieuwe wereld voor je open.
Zie je het graag groots? Dan kun je met onze animatoren een gigantische robot, een
supersonisch vliegtuig of machtig kasteel creëren. Of heb je het meer voor dieren? Want
dan kun je zeker ook eens proberen een panda of een tijger uit LEGO te maken. Laat je
fantasie de vrije loop gaan op dit superleuke kamp voor creatieve bouwers.
Oei… Zit je even vast met je LEGO bouwplannen? Geen paniek, onze ervaren
animatoren staan meteen klaar om jou een handje te helpen en hun
‘steentje’ bij te dragen. Naast de vele LEGO bouwwerken die we op dit
kamp gaan maken, staan er nog andere superleuke randactiviteiten
gepland.
Word jij de volgende Lego Master?
Bouwers klaar? Bouwen maar!

Domein
Hoogveld
De Karmel

Locatie
Brugge
Brugge
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Datum
24/07-29/07/2022
07/08-12/08/2022

Leeftijd
6-11 jaar
6-11 jaar

Prijs
240,240,-

Elke dag in een joggingbroek of sportshort rondlopen, lijkt dat iets voor
jou? Ben jij super sportief en hou je van voetballen? Of ben je trouwe fan
die altijd aan de zijlijn staat omdat… je stiekem een oogje op een
speler hebt? Elke reden is goed om een stapje dichter te zijn bij
ons Belgisch elftal. Wie weet ben jij de sterspeler die daar
binnenkort ook bij hoort! Met dit voetbalkamp word je er
helemaal voor klaargestoomd!
Een echte voetballer speelt natuurlijk alleen maar op het
stadion. Bij deze krijg jij de kans om zoals je helden van
Club Brugge te spelen in het Jan Breydelstadion. Omkleden doe je zoals de echte
ook achter de schermen in de kleedkamers. Een fantastische voetbalweek lang
worden de gekste voetbalkunstjes en technieken aangeleerd.
Ook de echte tornooitjes zullen uiteraard niet ontbreken. Zet je beste beentje maar
voor. Fuuut… Je hebt toch nog geen rode kaart?
Waar een wil is, is een weg. Die weg is naar onze website om je in te schrijven. Met dit
kamp is het goal! Wie weet wordt jouw toptalent wel opgemerkt door echte voetbalkenners…
Domein
De Karmel
De Karmel

Locatie
Brugge
Brugge

Datum
10/07-15/07/2022
07/08-12/08/2022

Leeftijd
7-10 jaar
7-10 jaar

Prijs
260,260,-

Gamingkamp 2.0
Gaming 2.0 want op dit zomerkamp is het helemaal aan jou!
Je wordt helemaal ondergedompeld in de wereld van programmeren via
online programma’s. Je leert de kneepjes van het vak zodat je helemaal klaar
bent om je eigen game te ontwikkelen. Helemaal te gek is dat het online
programma’s zijn waardoor je zelfs thuis na het zomerkamp kan verder gaan
met het ontwerpen.
Als een echte gamefreak zul je het waarschijnlijk ook
niet erg vinden dat je tijdens dit zomerkamp af en toe kunt
gamen op groot scherm. We hebben op locatie namelijk ook een
PlayStation en een Wii. Aangezien we zeker niet heel de tijd online willen zijn, organiseren we nog tal van andere activiteiten buiten, waarin
we jouw favoriete games helemaal tot leven laten komen!
Ready? 3,2,1... Go!
Domein
Heidepark

Locatie
Waasmunster

Datum
07/08-12/08/2022

Leeftijd
7-12 jaar
- 13 -

Prijs
295,-

EXTRA
VR-SESSIE

5 tot 12 jarigen

Voetbalkamp

5 tot 12 jarigen

Pretpark safari
Trek je avontuurlijke schoenen maar al aan, want op dit zomerkamp ga je ze nodig hebben!
We schreeuwen de longen uit ons lijf wanneer we plaatsnemen in de vele attracties in
de pretparken die we gaan bezoeken.
Daarnaast gaan we ook dieren spotten, want in het Boudewijn Seapark zien we gegarandeerd dolfijnen en zeeleeuwen voorbij zwemmen, maar ook in Bellewaerde worden we
ondergedompeld in een wereld van giraffen, tijgers en olifanten. In Plopsaland ontmoeten
we dan weer de enige echte Samson en nog vele andere Studio-100-vriendjes.
Naast al dat attractie- en dierenplezier, zullen onze
animatoren nog heel wat extra leuke activiteiten voorzien
voor jullie op dit pretparkkamp. Ook die zijn natuurlijk
helemaal in het thema van safari & pretparken.
1,2,3… klaar? Genieten maar!

Domein
Munchenhof
Munchenhof

Locatie
Langemark
Langemark

Datum
31/07-05/08/2022
14/08-19/08/2022

Leeftijd
7-11 jaar
7-11 jaar

Prijs
310,310,-

Efteling kamp

Ontstaat er in jouw ogen al een sprankeling wanneer je denkt aan de Efteling?
Dan zit je op dit zomerkamp zeker op je plek! Drie dagen is het park voor ons
‘the place to be’!
Maak je alvast klaar om oog in oog te staan met Klein Duimpje, Roodkapje, Pinokkio en Vrouw
Holle, want zij staan al te popelen om jou te ontvangen in het
sprookjesbos. En wie de nieuwe Symbolica ontdekt zal echt
verbaasd zijn.
De waaghalzen onder ons zullen niets te kort komen op dit
zomerkamp. Neem plaats in Baron 1898 en duik loodrecht de grond
in! Of maak je keuze tussen water en vuur en ga de strijd aan met het
beest in Joris en de draak. Wie weet verdien jij wel duizend en één dukaat!
Om onze Efteling-ervaring helemaal compleet te maken bekijken we
de show met de ruiters van Ravelijn en aanschouwen we
’s avonds de spectaculaire watershow Aquanura. Het wordt een zomerkamp vol van verbazing!
Domein
Kraanven
Kraanven

Locatie
Loon op Zand (NL)
Loon op Zand (NL)
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Datum
07/08-12/08/2022
21/08-26/08/2022

Leeftijd
7-11 jaar
7-11 jaar

Prijs
295,295,-

Kids Summer Camp

5 tot 12 jarigen

Heb jij ook altijd gedroomd van een eigen terrein
waarin je kan doen wat je wil? Weg van die
vervelende zus, geen ouders die aan je hoofd
zeuren en vooral alles aanwezig om van een dag
een feest te maken?

Het Kids Summer Camp neemt je mee naar een
geheime locatie midden in de natuur in
Nederland. Hier komen al je dromen in vervulling! Deze locatie is een ‘jongerenparadijs’ waar
je met je eigen groep op verkenning gaat naar de verschillende activiteiten die
er te vinden zijn. We zijn 7 dagen op vakantie, een dag langer dan gewoonlijk, zo
kunnen we van nog meer plezier genieten!
Het kamp is enkel toegelaten voor kinderen en jongeren, waarbij je ook andere
groepen zal tegenkomen. Eindelijk de jeugd aan de macht!
Verwacht je aan een ‘survivalparcours’ en kanovaren op een groot meer, leef je uit
op de gigantische sportvelden die aanwezig zijn, probeer een ‘hole-in-one’ te slaan
in de blacklight minigolf of ga de uitdaging aan en overwin je hoogtevrees op het
hoogteparcours. Je teamleden en de professionele begeleiding van het domein
zullen je ongetwijfeld door die helse tocht loodsen!
Je kan het zo gek niet bedenken, maar we maken het waar!
Het domein voorziet trouwens een eigen restaurant waar we elke dag onze buiken
rond en gezond kunnen eten. We zouden het zelfs raar vinden als je je niet zou
willen inschrijven voor dit bangelijke zomerkamp. Duik snel met onze animatoren dit hemels paradijs in!
Domein
Heino
Heino

Locatie
Wijhe (NL)
Wijhe (NL)

Datum
10/07-16/07/2022
16/07-22/07/2022

Leeftijd
7-12 jaar
7-12 jaar

Wat is inbegrepen?

inclusief busvervoer + EXTRA DAG
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle maaltijden in ons eigen restaurant
Vervoer vanuit Antwerpen en terug
Professionele begeleiding
Verzekering
Kampvuren en stokbrood bakken
Blacklight minigolf
Diverse outdooractiviteiten zoals hoogte- en laagte
parcours, blaaspijp- en boogschieten, kanoën, trapezesprong, ...
Disco op ons terrein
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•
•
•
•
•
•
•

Zelf pizza’s bakken
Films kijken in eigen bioscoop
Zwemmen
Dieren voederen
Barbecueën
Ponyrijden
Beach day

Prijs
325,325,-

8 tot 14 jarigen

Only Girl Power
Sta jij af en toe eens graag in de spotights, samen met je vriendinnen? Klinkt een weekje meiden onder elkaar voor
jou als muziek in de oren? Goed nieuws, op dit Only girl Power Kamp kun je de diva in jou loslaten en
genieten van een week verwennerij en girly stuff.
Wat er op het programma staat van dit zomerkamp? Make-up, nagellak, nieuwe
haarkapsels, roddelblaadjes, gezichtsmaskertjes,… het is allemaal onmisbaar
tijdens deze week.
Meisjes zijn natuurlijk ook heel erg fan van
juwelen en kleding, dus maken we onze eigen sieraden
en organiseren een echte fashionshow mét catwalk. En
wat dacht je van een heuse fotoshoot waar je je van
je mooiste kant laat zien? Deze week is het Only Girl
Power!
En jij hoort erbij!
Schrijf je nu nog in op dit coole meidenkamp.
Domein
Hoogveld

Locatie
Brugge

Datum
24/07-29/07/2022

Leeftijd
8-12 jaar

Prijs
230,-

Fashion & Style
Yes! Eindelijk een kamp waar jij van gedroomd hebt: een vakantie vol mode!
Als ‘Fashionqueen’ of ‘Fashionking’ weet jij welke trends momenteel ‘hotter than hot’ zijn! Ben
je er niet helemaal in mee, maar wil je er graag meer over leren? Ook dan ben je aan het
juiste adres!
Trendzetter is jouw tweede naam en je leeft je dan ook graag uit tussen zelfgemaakte
ontwerpen. Waag je kansen achter een naaimachine en laat je creaties tot leven komen. Onze
modebewuste animatoren helpen je graag op weg als je even vast zit.
Dat alles zou maar niets zijn als je op het einde van de week niet kan tonen aan de buitenwereld hoe geweldig jij en
je ontwerpen eigenlijk zijn. We organiseren een modeshow met alles erop en eraan. Paraderen, draaien en modieus
de show stelen op de catwalk, de bekende modellen zijn er niets tegen!
Het begin van een beroemde ontwerper- of legendarische modellencarrière, wij en onze
animatoren geloven er alvast in! Schrijf je snel in voor ‘onvergetelijke glamour’ op het
domein van De Karmel in Brugge.
Dit jaar hebben we iets extra voorzien in onze ‘fashionweek’. We krijgen een geweldige haar- en
nagelsworkshop, waar je de coolste kapsels gaat leren maken.
Ben jij klaar om de diva in jou wakker te maken?

Domein
De Karmel

Locatie
Brugge

Datum
10/07-15/07/2022
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Leeftijd
8-12 jaar

Prijs
315,-

Het geheim, de missie van ‘Team Hoodie’ heb je intussen lang genoeg bewaard. Ook jij vindt dat alle
onrecht en criminaliteit uit de buurt moet verdwijnen! Als ‘loner’ kan je helaas niets doen… Of toch
wel! Deze zomer zoeken Pieter, Basim, Flo en Kenza versterking! Neem snel je hoodie uit de kast en
aanvaard deze missie!
Of je nu de clown van de groep bent, een intelligente plantrekker of net heel zwijgzaam… Ook in
jou schuilt een echte Hoodie! Tijdens dit avontuurlijke kamp word je een hele week opgeleid om
een volwaardig member van team Hoodie te zijn. Een hele eer, vind je niet?
Onze kennis opfrissen doen we met een quiz waar alleen mysterieuze helden het antwoord van weten! Na alle theorie
moeten we de buurt in Brussel gaan verkennen! We checken of alle Hoodie locaties uit de reeks nog wel ‘safe’ zijn! Als
Hoodie is het ook heel belangrijk dat je goede contacten hebt bij de politie, we brengen hen dus gewoon een bezoekje!
Je helemaal uitleven kan je tijdens onze super coole skate-workshop en grave graffiti-workshop. We geven de buurt wat
kleur!
Na deze week ben je geen gewone ‘urban kid’ meer. Dit kamp zal je zelfvertrouwen doen stijgen. Een mentaal of
een fysiek obstakel? Geen probleem, jij kan dat aan! Je leert de strafste ‘urban technieken’ zoals parkour, ticking, rope
skiping,… Je hoeft dit niet alleen te doen! De beste specialisten staan voor je klaar. Ook Pieter zal je met korte filmpjes
helpen! Daarin legt hij al zijn ‘secret’ tips en tricks uit zodat je je niet kan blesseren. Het lukt alleen maar door het te
proberen! Nu je alles onder de knie hebt, staat het avontuur op jou en je nieuwe vrienden te wachten. Intussen is het
donker… Jij als echte Hoodie weet wat dat betekent! We spelen een fantastisch misdaad nachtspel waarin je jouw talent
kan laten shinen! Wie weet word jij wel opgemerkt door Pieter! Pieter?! Ja je hoort het goed! Zo veel talent op een kamp,
dat moeten Pieter of zijn vrienden checken! Ze willen jou heel graag ontmoeten. Natuurlijk worden er foto’s genomen
zodat je deze exclusieve meet & great met de cast van Hoodie nog heel lang zal herinneren!
Tijdens dit kamp staan chille vibes, vriendschap en verbondenheid centraal! Jump dus snel achter je computer en schrijf
je in voor dit zomerkamp. Vergeet je hoodie niet in de koffer te steken!
Domein
Duin en Zee
Duin en Zee
Duin en Zee
Duin en Zee

Locatie
Oostende
Oostende
Oostende
Oostende

Datum
03/07-08/07/2022
17/07-22/07/2022
24/07-29/07/2022
14/08-19/08/2022

Leeftijd
6-11 jaar
6-11 jaar
6-11 jaar
6-11 jaar

Prijs
410,,410,,410,,410,,-

• Ontmoeting met twee acteurs van de cast van Hoodie
• Parkour-workshop met gespecialiseerde trainers
• Grafitti-workshop
• Skate-workshop
• Avontuurlijke Hoodie-tocht in Brussel langs de belangrijkste opname-locaties!
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8 tot 14 jarigen

Hoodie kamp

8 tot 14 jarigen

TikTok kamp

Savage love, did somebody, did somebody break your heart… Wel, dat zal op dit zomerkamp zeker
niet gebeuren!
Ben jij al helemaal obsessed met TikTok en kun je niet zonder je dagelijkse portie dansjes en grappige filmpjes, dan ben je aan het juiste adres… of eerder: op het juiste TikTok kanaal! Een hele week
dompelen we je onder in de wereld van de
megapopulaire TikTok app.
Er staan vele dansjes, grapjes en voice-overs op het programma. Die filmpjes komen dan zeker en
vast op het TikTok-kanaal van Activak! Ja hoor, ook wij zijn 100% mee met deze trend.
Dan voel je je op dit zomerkamp zeker op je plek! Like, share & comment. Jij staat sowieso op onze For You Page op
dit savage zomerkamp!
Domein
Kasteel Boterlaerhof
’t Pelterke
De Karmel
Heidepark
Duin en Zee
Hoogveld

Locatie
Deurne
Overpelt
Brugge
Waasmunster
Oostende
Brugge

Datum
10/04-15/04/2022
03/07-08/07/2022
17/07-22/07/2022
07/08-12/08/2022
14/08-19/08/2022
21/08 – 26/08/2022

Leeftijd
10-14 jaar
10-14 jaar
10-14 jaar
10-14 jaar
10-14 jaar
10-14 jaar

Prijs
299,299,299,299,309,299,-

YouTube kamp
‘Leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe vlog,…’ Het is 16 uur dus je kijkt
naar de vlog van Enzo Knol. ‘Yes, Daily routine’! Maar… waarom blijft het bij
kijken? Je bruist zelf van het talent om een echte YouTuber te worden. This
time it’s your turn!
Na deze week kent YouTube geen geheimen meer voor
jou. Je zal vlekkeloos de vetste scenario’s kunnen schrijven en zonder moeite alles mooi in
beeld kunnen brengen. Je kan ook monteren tot een top filmpje dat heel je school rondgaat. Hoe cool is dat?!
Wij geven je dat extra duwtje in de rug zodat je als YouTuber viraal gaat. Succes gegarandeerd! Wie weet zijn er binnenkort wel kleren en petjes te koop met jouw YouTube
initialen.Hoe zal jouw kanaal noemen? Of…misschien heb je al één? Dan subscribe ik snel!
Schrijf jij je dan ook in op onze site?

Domein
Heidepark

Locatie
Waasmunster

Datum
07/08-12/08/2022
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Leeftijd
9-13 jaar

Prijs
290,-

Laat mij raden… ‘De Kleine Zeemeermin’ is voor jou nog altijd je lievelingsfilm en… dat zal echt
‘altijd’ zo blijven. Je vriendinnen noemen je dan ook Ariël omdat je jouw benen wil inruilen voor
een glimmende zeemeerminnenstaart. *Zucht…*. Hoor jij dat ook? Dat klinkt als… prachtige
zeemeerminnengezang uit het kasteel van Koning Triton!
Als zeemeermin weet je dat zwemmen met een staart niet voor iedereen is weggelegd. Maar wel voor jou! Samen met
de beste zeemeerminnenexperts zal je leren zwemmen met een staart in het zwembad. Om elkaar nog beter te leren
kennen, leren we ‘geheime’ zeemeerminnentaal door spelletjes te spelen in thema op het land.
Prins Erik organiseert dit jaar een prachtige zeemeerminnenshow. Hij heeft alleen een groot probleem… Ariël is gewond
en kan niet meer deelnemen. Hij heeft dus nog een nieuwe zeemeermin nodig voor zijn laatste ‘special act’. Wou jij al
lang een ECHTE zeemeermin worden? Schrijf dan snel in op de website om deze uitzonderlijke kans om je droom waar te
maken.

Let op: een zwemdiploma is verplicht

Domein
’t Pelterke
’t Pelterke
’t Pelterke
’t Pelterke

Locatie
Overpelt
Overpelt
Overpelt
Overpelt

Datum
03/07-08/07/2022
10/07-15/07/2022
07/08-12/08/2022
14/08-19/08/2022

Only Girl Power Deluxe

Leeftijd
8-13 jaar
8-13 jaar
8-13 jaar
8-13 jaar

+ uitstap met limo!

Ben jij een echte dame en sta je graag in de spotlights? Dit meidenkamp staan jij
en je vriendinnen volledig in de belangstelling! Een week lang doen we enkel
datgene waar we zin in hebben en genieten we van pure verwennerij!
Een professionele visagiste komt ons een hele dag onderdompelen in de wereld
van glitter, mode, nail-art en de mooiste (vlecht)kapsels.
De professionele fotograaf staat klaar, met alles erop en eraan, om van jou en je
vriendinnen de mooiste foto’s te maken tijdens een echte fotoshoot! Wie weet
schitter jij binnenkort wel op de voorpagina van een beroemd modetijdschrift?!
Maar er is nog meer! Elk meisje droomt ervan om ooit eens te mogen meerijden
in een limousine. Denk je dat deze droom nooit zal uitkomen? Helemaal mis! Want
gedurende een hele dag verplaatsen we ons met een prachtige limousine! Naar
waar? Dat bepalen we tijdens het zomerkamp zelf. Je hoort het dus al, alleen het allerbeste is goed genoeg deze week! We maken ruim voldoende tijd om roddelblaadjes te
lezen en samen met je vriendinnen de laatste avonturen van Camila Cabello en Shawn Mendes te bespreken. We zorgen er natuurlijk voor dat we op de hoogte blijven van de laatste trends. Wegdromen
naar de wereld van glitter en glamour, zal op dit meidenkamp geen probleem zijn!
Domein
De Karmel
De Karmel
Verloren Bos

Locatie
Brugge
Brugge
Lokeren

Datum
17/07-22/07/2022
31/07-05/08/2022
07/08-12/08/2022

Leeftijd
10-14 jaar
10-14 jaar
10-14 jaar
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Prijs
340,340,340,-

Prijs
330,330,330,330,-

8 tot 14 jarigen

Zeemeerminnenkamp

8 tot 14 jarigen

Paardrijden Essen

Heb jij er altijd al van gedroomd om te leren paardrijden, maar is het er nog niet van
gekomen? Of ben jij net iemand die al wel wat ervaring heeft, maar op zoek is naar
een leuke uitdaging? Dan zit je hier zeker op de juiste plek. 1,2,3 galop, plezier nonstop!
Eerst en vooral staat dit kamp helemaal in het teken van jouw band met de paarden.
Je krijgt enkele theorielessen waarin je nog meer te weten komt over je favoriete
viervoeter. Eens je al wat beter in je zadel zit, ben je klaar voor het echte werk. Je
zult elke dag meerdere uren paardrijden, waarna het belangrijk is om je paard ook te
voederen, te borstelen en te verzorgen.
Maar, natuurlijk sta je er niet alleen voor. Een team van professionele animatoren en opgeleide paardrijinstructeurs
staat voor jou klaar om je de tijd van je leven te bezorgen.
Om het kamp helemaal compleet te maken, blijven we ook nog eens slapen op de manege zelf! Dichter bij de
paarden kan haast niet…

Dus, liefste ruiters en amazones, hou jullie teugels maar stevig vast, want van dit paardrijkamp
dolenthousiast!
Domein
Locatie
Datum
Manege ’t Speycker
Essen
03/04-08/04/2022
Slapen op
Manege ’t Speycker
Essen
03/07-08/07/2022
de manege in
Manege ’t Speycker
Essen
17/07-22/07/2022
Manege
’t
Specker
Essen
14/08-19/08/2022
nieuw topverblijf!
Manege ’t Specker
Essen
21/08-26/08/2022

word je zeker
Leeftijd
8-14 jaar
8-14 jaar
8-14 jaar
8-14 jaar
8-14 jaar

Prijs
309,309,309,309,309,-

Springkamp Buggenhout
Ben jij helemaal gek van paarden en heb je al veel goefend en gereden? Dan ben je klaar
om een stapje verder te gaan met jouw trouwe viervoeter. Kom naar ons springkamp in
Buggenhout en leer er de kneepjes van het vak. De sterren uit de jumpingwereld zullen
verbaasd zijn door jouw skills.
Leer springen met je paard op dit zomerkamp, onder begeleiding van professionele en ervaren lesgevers. Maar, natuurlijk is het springen met je trouwste kameraad niet het enige dat
je kan doen deze week. Help ons een handje met het werk in de manege. Mest mee de
stallen uit of borstel de paarden. Alles wat een échte ruiter onder de knie moet hebben om
het later ver te schoppen.
		

Neem je rijlaarzen maar klaar, want onze paarden staan al te trappelen. Nu moet
jij enkel nog inschrijven voor dit paardrijkamp! Valiezen klaar? Zadelen maar!

Opgelet!
Het is belangrijk dat je stap, draf en galop goed beheerst om deel te kunnen nemen aan dit springinitiatiekamp. We bouwen de lessen op aan de hand van het niveau van de kinderen en nemen zeker en
vast geen onnodige risico’s.

Domein
’t Hoefijzer

Locatie
Buggenhout

Datum
10/07-15/07/2022

Locatie met verwarmd zwembad

Leeftijd
10-14 jaar
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Prijs
395,-

Ben je gek op paarden en pony’s, en zou je het
liefst van al een hele dag tussen hen vertoeven ?
Of zelfs blijven slapen op de manege ? Wel, in het
rustige Limburg vind je manege Breugelhoeve, één
van de best ingerichte maneges van het land.
Elke dag zijn we 4 uur met de paarden bezig, zowel
om te rijden als mee te verzorgen. Ben je beginner
en heb je nog nooit gereden, of ben jij eerder de
gevorderde ruiter ? Geen probleem, iedereen komt
op dit kamp aan zijn/haar trekken.
Slapen doen we in de Breugelhoeve zelf, en uiteraard voorzien onze animatoren nog een massa aan superleuke
activiteiten op en naast de piste.
Kortom, dit nieuwe kamp is een aanrader voor elke ruiter onder ons .. Kom jij ook mee ?

Domein
Breugelhoeve

Locatie
Peer

Datum
24/07-29/07/2022

Leeftijd
8-14 jaar

Prijs
365,-

Breugelhoeve
Breugelhoeve

Peer
Peer

31/07-05/08/2022
07/08-12/08/2022

8-14 jaar
8-14 jaar

365,365,-

Dressuur en springen Buggenhout
Jij bent al een gevorderde ruiter en wil wel eens kijken
hoe je jouw paardrijdskills kan vergroten, maar je weet
niet zo goed met wat? Dan is dit zomerkamp misschien
wel eens jouw kans!
Beheers jij stap, draf en galop je met je ogen dicht en
vormt zelf je paard
opzadelen geen enkel probleem?
Dan ben jij echt wel klaar voor een volgende stap. Op dit
paardrijkamp laten we je proeven van 5u initiatielessen
dressuur, of kan je 5u lang de wereld van het springen
ontdekken. Op die manier ontdek je of één van deze twee
disciplines iets voor jou is. Wie weet word jij dan binnenkort wel onze nieuwe Belgische kampioen!
Zoals echte paardrijdliefhebbers, help je ook met de verzorging van de paarden.
Na een vermoeiende dag, kun je een plonsje nemen in het verwarmde zwembad op
het domein.

OPGELET:
Voor dit kamp moet je een gevorderde ruiter zijn die stap, draf en galop goed beheerst.
Domein
’t Hoefijzer

Locatie
Buggenhout

Datum
03/07-09/07/2022
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Leeftijd
10-14 jaar

Prijs
395,-

8 tot 14 jarigen

Paardrijden Breugelhoeve

8 tot 14 jarigen

Zeedierenkamp Neeltje Jans
Neeltje wie? Neeltje Jans! Het is een themapark in Nederland waar waterpret en het
tegenhouden van stormvloed hand in hand gaan. Plezier verzekerd terwijl je ook nog iets
bijleert. Dit kamp kan je op z’n minst interessant noemen!
Je trekt er samen met onze animatoren 6 dagen op uit om je te laten onderdompelen in de
‘zeedierenwereld’. 3 daarvan zal je het deltapark Neeltje Jans bezoeken.
Maak kennis met de zeehonden, terwijl je ze van heel dichtbij mag voederen. Hoe
anders dan samen met hen het water in te duiken?! Misschien krijg je zelfs een
echte zoute zeehondenzoen! De fotograaf van het park zal alvast aanwezig zijn om
dit speciale moment op camera vast te leggen. Een foto die je
daarna mee naar huis mag nemen.
Ook de zeeleeuwen zijn erg benieuwd naar je komst! Kan jij hen
een kunstje aanleren voor hun show later? De trainers leggen het
je graag uit.
Een week waar de animatoren alvast ‘Neeltje JA’ tegen zeggen!
We geven je nog niet alles prijs, want dit kamp zit nog
boordevol verrassingen om te ontdekken. Jij komt toch ook?
Domein
De Koebel

Locatie
Burgh Haamstede (NL)

Datum
24/07-29/07/2022

Leeftijd
8-14 jaar

Prijs
390,-

De Koebel

Burgh Haamstede (NL)

14/08-19/08/2022

8-14 jaar

390,-

incl. busvervoer vanuit Antwerpen + fiets

Pakawikamp

Kan jij ook niet genoeg krijgen van dieren? Ben jij ook zo iemand die méér wil weten dan de
gemiddelde bezoeker van een dierentuin? Is tijd doorbrengen met dieren voor jou echt een
opkikkertje? Dan moet je naar dit Pakawikamp komen.
Tijdens ons Pakawi-kamp helpen we de verzorgers van de dierentuin en krijgen we meer inzicht
in de verzorging
van dieren door een bezoekje achter de schermen. We leren het
park en
haar bewoners van binnen en van buiten kennen. We ontmoeten
enkele bekende dieren zoals panters (geen katje om zonder handschoenen aan te pakken), zebra’s en papegaaien, maar ook minder
bekende dieren zoals fossa’s, goudwanggibbons, capibara’s of vari’s
vinden we op onze weg.
Kort samengevat: we vinden ieders lievelingsdier in de Pakawi Zoo. Ze staan al te
trappelen om door jou verzorgd te worden. Op dit zomerkamp voel je je zeker kiplekker.
Ben jij klaar om je vleugels uit te spreiden op dit zomerkamp? Maak de dierenverzorger
in jou wakker en schrijf je in voor een beestig leuk kamp!
Domein
Keiheuvel

Locatie
Balen

Datum
31/07-05/08/2022
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Leeftijd
9-14 jaar

Prijs
315,-

8 tot 14 jarigen

Safarikamp Beekse Bergen
Beste avonturier, graag nodigen we je uit op een Afrikaanse safaritocht.
Een avontuur, enkel voor ontdekkingsreizigers die een grote liefde en
passie voor dieren hebben. De tocht duurt 6 dagen, waar je
kennis maakt met de wildste dieren.
Samen met animatoren en echte rangers zet je je kamp op te midden
van de Beekse Bergen. Je krijgt een unieke kans om te overnachten in
een tent op een plek waar je als gewone bezoeker van het safaripark
niet mag komen. De rangers laten je ‘top secret-plaatsen’ zien waar je alle
geheimen van het park te weten komt. Een avondwandeling,
na sluitingstijd, waar de nachtdieren tot leven komen zullen aan jou niet
voorbij gaan. Je zal je benen kunnen strekken wanneer je geniet van je
marshmallow tijdens een kampvuur ten midden van dit spektakel.
Verder trek je met een safaribus of -boot op verkenning door het park. Je leert de dieren mee verzorgen en voederen.
Bij sommigen zal je zelfs mee hun verblijfplaats terug proper maken. Het leven als verzorger of ranger zal je onge
twijfeld, als echte avonturier, goed afgaan! Hou je van vogels, maar hou je het ook graag stoer en
misschien wel gevaarlijk? De mogelijkheid om roofvogels te bewonderen in een show, gegeven door echte
specialisten, vindt dit kamp zeker plaats!
We inviteren ook enkel avonturiers die zich als een wilde kunnen laten gaan
in Speelland. Er bevinden zich tenslotte heel wat attracties en spelen, zoals
gigantische trampolines en ‘avontureneiland’, die klaar zijn om geëxploreerd
te worden.
Ben jij de avonturier die we zoeken?

Domein
Beekse Bergen

Locatie
Hilvarenbeek (NL)

Datum
03/07-08/07/2022

Leeftijd
8-13 jaar

Prijs
389,-

Beekse Bergen
Beekse Bergen
Beekse Bergen
Beekse Bergen

Hilvarenbeek (NL)
Hilvarenbeek (NL)
Hilvarenbeek (NL)
Hilvarenbeek (NL)

10/07-15/07/2022
07/08-12/08/2022
14/08-19/08/2022
21/08-26/08/2022

8-13 jaar
8-13 jaar
8-13 jaar
8-13 jaar

389,389,389,389,-
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incl. bezoek aan
speelland

8 tot 14 jarigen

Dieren- & Pretparkkamp
Jij ziet er een echte dierenliefhebber uit. Klopt dit? En hou je toevallig ook
van bezoekjes aan pretparken? Te gek! We organiseren dit kamp zowel in
Nederland als in Belgie, dus kijk goed welke parken je het liefste doet.
Laat je meeslepen door de magische sprookjeswereld van de Efteling. De
sprookjesboom wacht jou alvast op om je de leukste verhaaltjes te vertellen en vergeet zeker ook geen bezoekje te brengen aan Sneeuwwitje die
rustig ligt te slapen. Nadien mag je gaan ontdekken wie het
sterkst is in de strijd bij Joris en de draak; het vuur of het water?
Misschien win jij dan wel 1001 dukaat! Maar de betovering gaat verder.
In Toverland kan jij proberen een nieuw snelheidsrecord te plaatsen in Maximus’ Blitz Bahn.
En kan je de hindernissen in het betoverde huis Villa Fiasko overwinnen? Kom mee het avontuur
beleven in het Magic Forest of in het land van Toos. Of ga jij de strijd aan in de Troy Arena?

Belgisch dieren- en pretparkkamp
Efteling
Toverland
Pakawi
GAIA zoo

Nederlands dieren- en pretparkkamp
Efteling
Toverland
Dolfinarium Harderwijk
Beekse Bergen (Safaripark & Speelland)

Domein
Keiheuvel

Locatie
Balen

Datum
31/07-05/08/2022

Leeftijd
8-13 jaar

Prijs
335,-

Kraanven
Kraanven

Loon op Zand (NL)
Loon op Zand (NL)

07/08-12/08/2022
21/08-26/08/2022

8-13 jaar
8-13 jaar

370,370,-
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Ben jij een echte snelheidsduivel, houd je van klimmen en klauteren of ben je een
echte waterrat? Betreed de betoverende werelden met ruim 35 attracties en shows.
In Toverland komen je wildste dromen tot leven en beleef je een magische kampweek!
Schrikt overkop gaan in een achtbaan jou niet af en houd je van die kriebels in je
buik? Houd je handvaten dan maar al stevig vast, want dit attractiepark telt maar
liefst 5 supercoole achtbanen. Eén achtbaan, de Fenix, gaan zelfs 3 keer overkop!
Let op: Je haren liggen sowieso helemaal overhoop bij het verlaten van deze coole
attracties.
Heb je altijd al willen weten hoe het voelt om écht te
kunnen toveren? Wel, je komt het te weten in
Port Laguna. Abracadraba, dit is een kamp waar
zelfs ik van achteroversla!
Trotseer als wilde waterrat het woeste water en de
kolkende waterbaan van Djengu River of bereid je
voor om in de verte een gigantische waterval van
15m te zien verschijnen… Zou dat echte magie zijn?
Drie volledige dagen in Toverland én onwijs leuke
activiteiten met onze ervaren animatoren. Dat
wordt een zomerkamp om nooit te vergeten…
en wie weet ga je wel naar huis met
een spreuk of twee.

Incl. busvervoer vanuit Antwerpen
Domein
De Patrijs

Locatie
Evertsoord

Datum
17/07-22/07/2022
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Leeftijd
8-14 jaar

Prijs
365,-

8 tot 14 jarigen

Toverlandkamp

8 tot 14 jarigen

Pretparkweek
Ben jij helemaal gek van pretparken zoals Walibi en komt
er in jouw ogen al een fonkeling, wanneer je denkt aan
de Efteling? Dan gaat op dit kamp de hemel voor je
open.
TWEE pretparken in 1 week!
De kriebels, de kick, de adrenaline en het plezier,
alles komt aan bod op deze supercoole pretparkweek. Brullen in de achtbaan,
Hollebolle Gijs bezoeken en gillen in de Dalton Terror, op dit zomerkamp doen we het allemaal. Nood aan wat afkoeling na deze coole pretparken? No problem! We gaan namelijk ook
nog eens een dag naar het zwembad om zalig te relaxen. Natuurlijk blijven we geen hele
week in de pretparken, maar niet getreurd! Onze ervaren animatoren
hebben superveel leuke activiteiten in petto, zodat je je zeker geen moment verveelt.
Loopt de adrenaline nu al door je aders en kan je niet meer wachten tot het zover is? 		
		
Schrijf je dan snel in, want de plaatsen op dit onwijs coole kamp zijn beperkt.
Domein
Heidepark
Heidepark
Heidepark
Heidepark
Heidepark
Verloren Bos
Verloren Bos
Verloren Bos

Locatie
Waasmunster
Waasmunster
Waasmunster
Waasmunster
Waasmunster
Lokeren
Lokeren
Lokeren

Datum
03/07-08/07/2022
10/07-15/07/2022
17/07-22/07/2022
24/07-29/07/2022
31/07-05/08/2022
07/08-12/08/2022
14/08-19/08/2022
21/08-26/08/2022

Leeftijd
8-14 jaar
8-14 jaar
8-14 jaar
8-14 jaar
8-14 jaar
8-14 jaar
8-14 jaar
8-14 jaar

Prijs
299,299,299,299,299,299,299,299,-

Waterpretparkweek
Ben jij een echte waterrat en wil je een hele week lang verschillende zwembaden
onveilig maken? Dan hebben wij goed nieuws voor jou, want op dit zomerkamp kom
je zeker aan je trekken. Tijdens dit zwemkamp verblijven we in ’t Pelterke in Overpelt
en bezoeken van daaruit verschillende zwembaden om er een gigantische duik in te
nemen.
We beginnen dit zomerkamp in het Zilvermeer van Mol, om daarna het zwembad van
Hengelhoef onveilig te maken. SPOILER ALERT: In Hengelhoef wacht een mega-wildwaterbaan op ons! Ook de zwembaden van Centerparcs staan op het programma. We sluiten deze spetterende vakantie af in
de Lilse Bergen waar we gaan genieten van het strand en ons gaan amuseren op een gigantisch opblaasbaar waterpark.
Neem dit zwemkamp dus plaats in de Turbobol, de Sluisbuis, de Groene Tweeling of een ontspannende
jacuzzi en laat de vis in jou naar boven komen, want water zal er op dit zomerkamp genoeg aanwezig zijn!
Haal je zwembroek al maar uit de kast en schrijf je snel in voor dit zomerkamp!
Domein
’t Pelterke

Locatie
Overpelt

Datum
03/07-08/07/2022

Leeftijd
8-14 jaar

Prijs
280,-

’t Pelterke

Overpelt

10/07-15/07/2022

8-14 jaar

280,-
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8 tot 14 jarigen

Splash en fun kamp Duinrell
Dit kamp trekken we een week naar Nederland! We overnachten in het
Duinhostel, middenin het park van Duinrell. Duinrell is een ‘pretparadijs’
waar je je ongetwijfeld geen moment zal vervelen.
Elke dag zit boordevol actie! Zo zal je kunnen genieten van een dagelijks
plonsje in het grote Tikibad, het grootste waterpark van de Benelux. Race tegen je
vrienden naar beneden op de ‘Quattro Run’, waar je met vier naast elkaar van een
waterglijbaan gaat. Als je niet genoeg kunt krijgen van dit waterfestijn, zit je hier
ook aan het goede adres! Het waterpark telt wel 21 verschillende
glijbanen, genoeg om ieders ‘lievelingsroetsjbaan’ te laten ontdekken.
Klaar? Start!

		
		

Geniet mee van de show van Scott & Muriel, die je een kriek zullen laten lachen
met hun magische tricks en non-stop fun. Wat een gekke figuren!
Wanneer je terug klaar bent voor wat avontuur, nemen we je dagelijks
mee naar de te gekke attracties van het park. Heb jij al
eens gehoord van de ‘Dragonfly’? Een achtbaan tussen de
bomen die je verzekerd van wel 361m lang plezier. Of ga
zitten, grijp 2 hendels en swing je vooruit op de mini
karretjes van de ‘Swingwheels’. Kortom: een park met vele
nieuwe ontdekkingen! Leef je uit! Schrijf je snel in voor dit
vernieuwd park, het staat te popelen jou en je
vrienden te ontvangen!
Let wel op: het is belangrijk dat je minimaal 1,20m groot
bent en kunt zwemmen.
Domein
Duinrell Wassenaar (NL)

Locatie
03/07-08/07/2022

Leeftijd
8-14 jaar

Prijs
280,-

Duinrell Wassenaar (NL)
Duinrell Wassenaar (NL)
Duinrell Wassenaar (NL)

10/07-15/07/2022
14/08-19/08/2022
21/08-26/08/2022

8-14 jaar
8-14 jaar
8-14 jaar

280,280,280,-

incl. busvervoer vanuit Antwerpen
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8 tot 14 jarigen

Racingkamp
Voor de echte snelheidsduivels
Kick jij op snelheid en sta je met grote ogen te
kijken naar supersnelle racewagens die aan 200
km/u voorbij razen? Wel, dan ben jij de snelheidsduivel die we zoeken op dit racingkamp.
Deze week laten we je proeven van de snelheid
en breken we samen alle snelheidsrecords. Dat
gebeurt natuurlijk onder begeleiding van onze
professionele en ervaren animatoren die alles in
goede banen zullen leiden. Safety first.
Racingkamp: Racen in Zolder
Op dit kamp breng je een bezoekje aan het
racecircuit van Zolder, waar je de allersnelste
wagens ter wereld kunt bewonderen, achter de schermen! Daarnaast ga je échte snelheid ervaren op een kartingbaan, namelijk het grootste buitencircuit van Europa! En natuurlijk mag ook
een race op de quad niet ontbreken op dit flitsende zomerkamp.
Naast de vliegensvlugge activiteiten, staan er nog enkele
andere coole activiteiten op het programma: Lazertag, rodelen,
grotbiken in de Mergelgrotten, waterskiën in de Vossemeren enz.
Dit zomerkamp kent geen grenzen, alles is mogelijk.
Sta je al te popelen om deel te nemen? Schrijf je dan als de
bliksem in en mis niets van dit onvergetelijke zomerkamp!
Domein
’t Pelterke
’t Pelterke
’t Pelterke
’t Pelterke

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Locatie
Overpelt
Overpelt
Overpelt
Overpelt

Hoogtepunten

quadrijden met echte quads
circuit Zolder achter de schermen
karting op grootste buitencircuit
van Europa (2 x 15”)
4 x rodelen op superlange rodelbaan in
Valkenburg
Grotbiken in Mergelgrotten
kabelbaan in Valkenburg
60 min tubbing op parcours
verschillende keren lazertag
waterskiën in de Vossemeren
Zwemmen en zonnen in het
Zilvermeer
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Datum
03/07-08/07/2022
10/07-15/07/2022
07/08-12/08/2022
14/08-19/08/2022

Leeftijd
10-14 jaar
10-14 jaar
10-14 jaar
10-14 jaar

Prijs
365,365,365,365,-

8 tot 14 jarigen

Mini kix kamp
Ben jij de waaghals van de familie die altijd extreme grenzen gaat opzoeken.
Deze zomer mag je stoppen met zoeken! Op het Mini kix kamp stopt het avontuur
niet en verleg je jouw grenzen! Deze week staat adrenaline centraal en belanden
we op de meest onverwachtste plekken en dat is… niet op spoed!
Het enige doel deze week: Kicken!!! Je kan het zo gek niet bedenken: een spannende lazertag-battle, Archery Tag, een super spannende Gellyball-battle game,…
Allemaal nieuwe activiteiten waar je hartje hard van gaat kloppen. Van het ene
avontuur duiken we in een leuke avonturentocht. Ook de quads en BMX’en zullen
niet onaangeraakt blijven. We gaan lekker freestylen! Tussendoor doen we nog
even een plonsje in het reuze aquapark. Om af te sluiten staat de virtual realityworld vol verassingen op je te wachten… Het zijn allemaal coole activiteiten die
je kan schrappen van je bucketlist!
Stel je mama en papa al maar gerust! Het motto van de professionele animatoren
is: Safety First! Nog nooit zo veel fun gehad in 1 week tijd! Hopelijk kan je hartslag al die adrenaline aan! Durf jij deze challenge aangaan? Schrijf je dan
als de bliksem in en mis niets van dit onvergetelijke zomerkamp!

Hoogtepunten
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Lazertag shooting
Gellyball battle
Aquapark jumping
Freestyle BMX fietsen
Avonturentocht
Quadrijden
Archery Tag
VR-games
De tofste activiteiten op het
domein

Domein
Munchenhof
Munchenhof
Munchenhof

Locatie
Langemark
Langemark
Langemark

Benieuwd wat
GellyBall is?
- 29 -

Datum
24/07-29/07/2022
07/08-12/08/2022
21/08-26/08/2022

Leeftijd
10-14 jaar
10-14 jaar
10-14 jaar

Prijs
349,349,349,-

8 tot 14 jarigen

VR experience kamp
Een lange autorit op de autostrade is voor jou nooit saai. In jouw hoofd springt Mario Bross van
verlichtingspaal naar verlichtingspaal. Als je 10 auto’s hebt kunnen inhalen, mag je naar het volgende level. Jij bent de enige die deze wonder wereld zo ziet… of toch niet…
Is het virtual of reality? Knijp jezelf even in je arm. Na dit kamp weet je het verschil niet meer!
Zet je VR-bril op en laat je samen met animators meezuigen naar de geheime wereld waarin
alles kan en mag! In deze computerwereld kom je voor waanzinnige
challenges te staan.
Durf jij bovenaan een wolkenkrabber van een springplank te springen of neem je het liever op
tegen mysterieuze trollen?
Hopelijk kan jij je emoties en adrenaline bedwingen want ‘virtual is the new reality’! Schrijf je nu
snel (in de echte wereld) in, er staan jou surrealistische verrassingen te wachten.
Domein
Kasteel Boterlaerhof
Kasteel Boterlaerhof

Locatie
Deurne
Deurne

Datum
17/07-22/07/2022
07/08-12/08/2022

Leeftijd
8-14 jaar
9-14
8-14 jaar
9-14

Prijs
290,290,-

incl. sessie
quadrijden

Fortnite kamp
WHERE ARE WE DROPPING?

Jij bent de enige in de klas met kaftpapier van Fortnite. Vrienden zijn altijd onder de indruk van hoe je hen
te slim af bent met schaar, steen en papier?
Je bent een expert in de Fortnite ‘Battle Royale’, maar durf jij deze battle ook
aan in het echt? Net zoals in je gekste dromen, leef je tijdens dit kamp
een hele week als speler in de game. Ook in deze real life versie verkleed
jij je in favoriete personage. In sommige levels speel je alleen in andere kan je
rekenen op je teamgenoot. Onze lasergeweren liggen alvast klaar. Ready? Shoot!
Let the game begin and remember: ‘Save the world’. Oefen jij je Fortnite over
winningsdansje al of wordt het game over? Geheime info: Het busje staat je op te
wachten om je op het eiland te droppen… Schrijf je dus snel in… als je durft!

Domein
Heidepark
Heidepark

Locatie
Datum
Waasmunster 17/07-22/07/2022
Waasmunster 24/07-29/07/2022

Leeftijd
8-12 jaar
8-12 jaar

Prijs intern
299,299,-

Prijs extern
n.v.t.
n.v.t

Kasteel Boterlaerhof

Deurne

8-12 jaar

299,-

130,-

07/08-12/08/2022
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Ben jij een echte durver die houdt van een goede portie fun? YES!
Dan ben je hier bij het juiste kamp! Op dit SPLINTERNIEUWE kamp
komt echt alles aan bod! Je gaat quadrijden met échte kinderquads.
Daarnaast leren we iedereen de knepen van het boogschieten, en
heb je dat onder de knie, dan kan je je skills gebruiken in een heus
archery tag battle. Ben je vlotter met
lazergeweren, dan zijn de lazertaggames zeker iets voor jou.
Verder staat er nog een geweldige GellyBall-battle op het programma en een
Nerfbattle. Verstoppen maar en hopen dat je niet geraakt wordt… anders is het:
game over.
Heb je tenslotte even genoeg van al die coole activiteiten in
de échte wereld? Geen probleem. Dan maar even die VR-bril
opzetten en een compleet nieuwe wereld instappen. Benieuwd
wat er in die wereld allemaal kan gebeuren…
Je hoort het dus al, met zo’n toffe activiteiten zal dit kamp
voorbij vliegen!
Durf jij je in te schrijven voor deze kampweek vol fun, actie en avontuur?
		
Aarzel dan niet langer! Tot dan! Op Fun Kicks kamp, daar begint de pret.
Domein
Kasteel Boterlaerhof
Heidepark
Heidepark
Kasteel Boterlaerhof
Heidepark
Kasteel Boterlaerhof
Kasteel Boterlaerhof

Locatie
Deurne
Waasmunster
Waasmunster
Deurne
Waasmunster
Deurne
Deurne

Datum
10/04-15/04/2022
03/07-08/07/2022
10/07-15/07/2022
17/07-22/07/2022
31/07-05/08/2022
07/08-12/08/2022
30/10-04/11/2022

Hoogtepunten
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

quadrijden met echte quads
verschillende keren lazertag
Supercool Nerfbattle
Boogschieten
Gellyball tornooi
VR-experience
Archery Tag Battle
superleuke activiteiten

Benieuwd wat
GellyBall is?
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Leeftijd
8-14 jaar
8-14 jaar
8-14 jaar
8-14 jaar
8-14 jaar
8-14 jaar
8-14 jaar

Prijs intern
335,335,335,335,335,335,335,-

Prijs extern
n.v.t
n.v.t
n.v.t
155,n.v.t.
155,155,-

8 tot 14 jarigen

Fun kicks kamp

8 tot 14 jarigen

Xtreme funkamp
Een kamp boordevol avontuur en kix...
Houd jij van adrenaline en kan het allemaal niet spannend genoeg zijn ? Wel, dan is dit xtreme
fun kamp echt iets voor jou. Verblijven doen we in de zeer mooie locatie
Munchenhof. Je zal je hier direct thuisvoelen.
Weerzinwekkend hoogteparcours, op een hoogte van wel 10 à 15
meter! Je trotseert de pamperpaal, de shaking bridge, de
olifantenpoten, de commando-brug, de reuzenladder enz. Super
spannend allemaal, maar natuurlijk wordt alles beveiligd met
klimgordels en –touwen (top-rope).
Naast een hoogteparcours staat ook een appolo-13-lancering 		
en de 70m-lange deathride staan op het programma. Dat zijn
natuurlijk wel dé adrenaline-kicks.
En of dat niet genoeg is, gaan we nog de snelheidsrecords 		
breken op de quads. Crossplezier gegarandeerd bij het
quadrijden. Op het 1,5km lange parcours, met haarspeldbocht		
en, chicanes, pits en tribune leven we ons uit.
Het plezier kan niet op, want verder trekken we het water op voor rafting in echte zodiacs. Plezier en
samenwerking gegarandeerd. Uiteraard kan er deze week ook geen paintball-activiteit ontbreken!
Daarvoor gaan we naar de bossen voor fun in het kwadraat. Word jij de paintball-overwinnaar van de dag?
En of dit alles nog niet genoeg is, gaan we ook nog naar een indoor kartingbaan om met echte karts door de bochten
te scheuren. Na genoeg geoefend te hebben, zijn we klaar voor de finale te rijden. 3,2,1 en rijden maar!
Al deze te gekke activiteiten worden ondersteund door professionele begeleiders, om op die manier de veiligheid te
garanderen. Bovendien staan onze ervaren animatoren ons ook nog bij met raad en daad.
Domein
Munchenhof

Locatie
Langemark

Datum
31/07-05/08/2022

Leeftijd
8-14 jaar

Prijs
375,-

Munchenhof

Langemark

14/08-19/08/2022

8-14 jaar

375,-

Hoogtepunten
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Rafting in zodiacs
Paintballwedstrijd
Quad-rijden
Lazertag games
Karting 2 heats (12 + 16 min)
Hoogteparcours
Gellyball tornooi
Deathride van 70 m
- 32 -

Ben jij iemand met duizend-en-een interesses en houd je
van avontuur en plezier? Lees dan zeker verder, want dit
zomerkamp is speciaal voor jou!
Of je nu verzot bent op pretparken, avontuurlijke
activiteiten, hoogteparcours, zwembaden, lazertag
enzovoort, dat is allemaal goed. Op dit zomerkamp
komt het namelijk ALLEMAAL aan bod!
Aan het begin van de week trek je naar de pretparken
Bellewaerde en Plopsaland. Daar schreeuwen we alvast
de longen uit ons lijf bij de verschillende superleuke, maar
soms toch adembenemende attracties. Deze twee dagen
zullen zeer snel voorbij vliegen!
Na de adrenalinekick van de pretparken is het tijd voor wat avontuur. Je zal een heus
adventure parcours beklimmen om er nadien met een deathride terug af te vliegen.
Durf jij dat aan? Alles verloopt onder professionele begeleiding en ervaren animatoren,
waardoor de veiligheid gegarandeerd kan worden. Maar het blijft
spannend, toch?
Zit er ook een echte waterrat in jou? Goed nieuws! Want je gaat ook een eigen vlot
bouwen, en uiteraard testen hoever je er mee over het water geraakt. Nog niet genoeg van water? Wel, daarnaast trek je ook naar het subtropisch zwemparadijs ‘Aquapark
Bellewaerde’. Laat de glijbanen en jaccuzi’s maar komen...
Even bekomen op het terrein? Dat kan, want we voorzien we een heuse lazertagbattle op de
locatie waar we verblijven.
Tenslotte voor de snelheidsduivel in jou, die nog niet genoeg had aan de pretparken, gaan
we met quads rijden op een buitengewoon parcours. Dit is een Summer Fun kamp om
nooit meer te vergeten.
Domein
Munchenhof

Locatie
Langemark

Datum
31/07-05/08/2022

Leeftijd
8-14 jaar

Prijs
365,-

Munchenhof

Langemark

14/08-19/08/2022

8-14 jaar

365,-

Hoogtepunten
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bezoek aan Bellewaerdepark
Bezoek aan Plopsaland
Quadrijden
Lazertag games
Vlottenbouw
Gellyball Games
Aquapark Bellewaerde
Laagteparcours & Deathride
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8 tot 14 jarigen

Summer Funkamp

P
AVONTURENK AM
MEET & GREET

8 tot 14 jarigen

MET 2 ACTEURS VAN
F.C. DE KAMPIOENEN

Bonzour, mon amour pour toujours.
Boma, PDG van de Boma Vleesindustrie
NV wil jullie uitnodigen voor het tofste
F.C. De Kampioenenkamp ooit.
Inderdaad, Boma nodigt alle kleine Kampioenen uit voor een on-ge-lo-felijke
week rond de memorabele voetbalploeg. Boma is op zoek naar dé Kampioen der
Kampioenen en zal gedurende deze kampweek iedereen uitdagen voor de tofste
activiteiten. Wat dacht je van een superleuke K
 ampioenenkwis om je kennis op
te frissen, aan het begin van het kamp? Ben jij de slimme Maurice die op alles
een antwoord kent?
Want ik zeg altijd…Eenmaal we al onze kennis terug opgefrist hebben, gaan we aan de hand van de
originele scenario’s van F.C. De Kampioenen stukken van enkele afleveringen naspelen én wagen we
ons aan het schrijven van een eigen scenario, helemaal in kampioenenstijl. Daarnaast bouwen we ook
ons eigen decor, want een scène zonder infrast... str... structuur, dat gaat niet. Als je kleding hebt om je
te verkleden in één van de kampioenen, dan mag je die zeker en vast meenemen!
Wat doen we verder nog deze week? Een fantastische workshop striptekenen, doet ons alvast dromen
van een eigen F.C. De Kampioenenstrip…
Daarnaast zijn ook alle randactiviteiten in thema. Zo doen we onder andere een hilarische F.C. De
Kampioenen-estafette, een spannende kampioenen-cluedo, gaan we, net zoals Xavier, in het leger
Gellyball-battle spelen en brengen we een bezoek aan het enige echte F.C. De Kampioenen-café in
Plopsaland! Wanneer we daar dan toch zijn, nemen we de andere attracties er ook maar bij, hè? Mijn
gedacht!
‘s Avonds ontspannen we met de nieuwste Kampioenenfilm op groot scherm, zodat we klaar zijn voor hét
hoogtepunt van de week … een meet en greet met twee acteurs uit de Kampioenen-reeks.
Lijst dus alvast al je vragen op en neem je fototoestel mee, want dat wordt echt een superervaring! Dit wordt gewoon een
superleuk kamp, want zoals iedereen weet … ‘Kampioen zijn is plezant!’

+
GRATIS
strip van

F.C. De Kampioenen

Domein
Kasteel Boterlaerhof
Kasteel Boterlaerhof
Kasteel Boterlaerhof
Kasteel Boterlaerhof

Locatie
Deurne
Deurne
Deurne
Deurne

Datum
03/04-08/04/2022
03/07-08/07/2022
10/07-15/07/2022
24/07-29/07/2022

Leeftijd
8-12 jaar
8-12 jaar
8-12 jaar
8-12 jaar

Prijs intern
399,399,399,399,-

Prijs extern
225,225,225,225,-

Kasteel Boterlaerhof
Kasteel Boterlaerhof
Kasteel Boterlaerhof

Deurne
Deurne
Deurne

31/07-05/08/2022
14/08-19/08/2022
21/08-26/08/2022

8-12 jaar
8-12 jaar
8-12 jaar

399,399,399,-

225,225,225,-

Hoogtepunten

Een dag in Plopsaland & een bezoek aan het F.C. De Kampioenen café

✓ Superleuke kampioenen quiz
✓ Zelf originele scènes naspelen
✓ Bezoek Plopsaland met
F.C. Kampioenen Café
✓ Unieke F.C. De Kampioenen cluedo
✓ Ontmoeting met 2 Kampioenen
✓ Echt kampioenen-sporttoernooi
✓ Workshop striptekenen
✓ Waterslaeghers-Gellyball-battle
✓ Filmvertoning op groot scherm
✓ Archery Tag Battle
-✓ Waterslaeghers boogschieten
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8 tot 14 jarigen

Dolfijnenkamp
Zijn dolfijnen jouw lievelingsdieren en heb jij er altijd al van
gedroomd om eens heel dicht bij dolfijnen te komen?
Wel, dan hebben wij DOL-FIJN nieuws voor jou! Want
op dit zomerkamp komen jouw dromen tot leven!
Op dit kamp leggen de dolfijnentrainers je alles
uit over jouw favoriete zeezoogdier. Je zal op het
einde van dit zomerkamp dus een echte
dolfijnenexpert zijn.
Maar… er is meer! Naast onze leuke bezoekjes aan
Flipper en Spetter, gaan we ook met hen het water
in! JA! Op dit kamp gaan we met een platform tot in
het water, bij de dolfijnen! Alles verloopt natuurlijk 100% veilig onder het
toeziend oog van een professional.
Wanneer we lekker uitgespeeld zijn met onze nieuwe vrienden, brengen we nog twee keer een bezoek aan het
Boudewijn Seapark, om er de leuke attracties te gaan uittesten. Plezier gegarandeerd! Verder voorzien onze professionele animatoren ook nog tal van dol-fijne spelletjes, waardoor jij je zeker als een VIS ZEEZOOGDIER in het water voelt.
Oh ja, voor ik het vergeet! Ook van de zeeleeuwen krijgen we een voorkeursbehandeling, want zij voeren hun show
exclusief voor ons op! Geweldig, toch?!
Kortom, een dolfijnenkamp om nooit meer te vergeten.
Overtuigd van dit spetterende zomerkamp? Schrijf je dan snel in!
Domein
Hoogveld
Hoogveld
Hoogveld
Hoogveld
Hoogveld

Locatie
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge

Hoogtepunten
Exclusieve sessie ‘bij de dolfijnen’
Met de dolfijnen spelen
Foto met jou en de dolfijn
Privé-vragensessie
met de dolfijnentrainer
✓ Na sluitingstijd activiteiten
het Boudewijn Seapark
✓ Privé-sessie met de Zeeleeuwen
✓ 2 x bezoek aan Boudewijn Seapark
en Bobo indoor en Bobo Splash
✓
✓
✓
✓
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Datum
03/07-08/07/2022
10/07-15/07/2022
31/07-05/08/2022
07/08-12/08/2022
14/08-19/08/2022

Leeftijd
11-14 jaar
11-14 jaar
11-14 jaar
11-14 jaar
11-14 jaar

Prijs
359,359,359,359,359,-

8 tot 14 jarigen

Striptekenkamp
De Buurtpolitie, FC De Kampioenen, Jommeke, Urbanus, de Smurfen, Suske en
Wiske enz., jij kent ze waarschijnlijk allemaal! Een échte stripfanaat, daar zijn wij
zeker naar opzoek!
Ben jij ook zo benieuwd naar hoe stripverhalen juist gemaakt worden en zou je
vooral zelf ook graag zo een avonturenverhaal willen
maken? Dan is dit zomerkamp de kans van je leven!
Een week lang dompelen onze ervaren animatoren je onder in de wereld van het striptekenen. Daarnaast word je begeleid door een professioneel striptekenaar, wanneer je je
eigen stripverhaal ontwerpt en vormgeeft.
Op het einde van dit zomerkamp kan jij trots naar huis met een eigen stripalbum!
Wie weet is dit het begin van een hele stripserie. Neem je tekenpotlood alvast in de
hand en schrijf je vandaag nog in op dit echte striptekenkamp.
Domein
’t Pelterke

Locatie
Overpelt

Datum
10/07-15/07/2022

Leeftijd
9-13 jaar

Prijs
285,-

Paardrijden... en Français
Haal je beste woordjes Frans al maar boven, want deze week combineer je die mooie taal met je liefde voor paarden! Zo
hoef jij zelfs niet te kiezen tussen een Frans taalkamp of een paardrijkamp!
Dat je de woorden ‘cheval’ en ‘cavalier’ al kent, verbaast ons helemaal niets,
maar misschien wil jij nog wel veel meer woorden leren of je kennis over
de Franse taal wat bijschaven. Tijdens dit taalkamp krijg je vijf dagen lang,
steeds een halve dag, Franse les van een gediplomeerd taalleerkracht. Je
gaat dus naar huis met een aardig mondje Frans! De andere helft van de
dag zal je jouw paardrijkunsten kunnen bijschaven.
Is Frans niet jouw sterkste vak op school? Geen probleem! Onze leerkrachten houden rekening met jouw persoonlijke niveau en hechten veel
andacht aan persoonlijke groei. Belangrijk om te
onthouden is dat jouw kennis van de Franse taal
sowieso zal toegenomen zijn op het einde van dit
zomerkamp, ongeacht je startersniveau. Of ben je
wel wat meer bekend met de Franse taal, maar
minder met paardrijden? Pas de problème! Ook
de paardrij-instructeurs houden rekening met jouw niveau.
Dus haal de Franse woordenboeken en ruiter kleren al maar uit de kast, want wij gaan een
weekje genieten van paardrijden en Français!
À bientôt.

Domein
Manege ’t Speycker

36 --- 36

Locatie
Essen

Datum
10/07-15/07/2022

Leeftijd
9-14 jaar

Prijs
370,-

Bonjour mon copain et ma copine! Bienvenu!
Heb jij zin om deze zomer je kennis van de Franse taal wat bij
te schaven, op een onwijs leuke (en lekkere!) manier? Dan is dit
kook-taalkamp helemaal waarnaar jij op zoek bent.
Drie uurtjes per dag gaan we al spelenderwijs Franse
grammatica en vocabulaire herhalen en bijleren. Ça va, non?
We beloven dat het geen saaie lessen zullen zijn, maar
garanderen je wel een superleuke les vol verrassingen,
spelletjes en leuke oefeningen in het Frans.
We duiken uiteraard elke dag de
keuken in en toveren lekkere baksels op
tafel. Allerlei baktechnieken komen
aan bod en eindelijk ontdekken we wat au bain marie
en tempereren betekenen.
Daarnaast leren we het
recept van een tarte tatin of éclair Ja, ook in de
keuken komen we regelmatig Franse termen tegen.
Kom dus snel mee naar dit leerrijke kamp en verbaas je mama achteraf dat jouw
crêpes beter zijn dan die van haar! À bientôt.

Domein

Locatie

Datum

Leeftijd

Prijs

Hoogveld
Hoogveld

Brugge
Brugge

24/07-29/07/2022
31/07-05/08/2022

10-14 jaar
10-14 jaar

285,285,-
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jarigen
812tottot1417jarigen

Bake off...

8 tot 14 jarigen

Science kamp
BOEM! Oeps… Wat is er gebeurd?
Een mix van Fanta en Coca Cola… Jij bent de enige die weet hoe dat experiment proeft.
Nog een Mentosje er bij en… BOEM… Nu moet je gaan poetsen. Je ouders zijn niet boos
want heel het gezin weet dat je wetenschapper zal worden.
Tijdens dit exclusieve science kamp zien we het erg groot. Eerst leren we je alle g
 eheimen
uit de wetenschap die enkel echte Einsteins mogen weten.
Alle knotsgekke wetenschappelijke vragen die dan in je opkomen,
worden meteen beantwoord door experts.
Dat is actie, reactie!
Natuurlijk maken we snel tijd voor de praktijk! Word jij de rechter
hand van de verstrooide professor op de wetenschapsbasissen:
Technopolis en Hidrodoe? Dan laten we de boel ontploffen! Waag
snel je kans want het kamp belooft vonken te geven!

EXTRA
GELLYBALL
SESSIE

Domein

Locatie

Datum

Leeftijd

Prijs

Verloren Bos

Lokeren

14/08-19/08/2022

9-13 jaar

250,-

Ski- en snowboardkampen 2022
Vanaf 8 jaar kan je onder
begeleiding van professionele
animatoren naar het Oostenrijkse
Niederau trekken. Voor onze
jongste kinderen beperken we ons
bewust tot dit ene skigebied, daar
we hen willen
centraliseren, en op die manier de
aandacht kunnen geven die u
verwacht dat uw kind krijgt. We
verblijven in een hotel op de
skipiste. Gewoon buitenstappen en je staat op de piste, vlakbij de lift. Als
dat niet super is ! De lieve vrouw Beate zorgt voor het eten in vol pension,
en dat het lekker zal zijn, zal je zeker geweten hebben. Elke dag gaan we
skiën of snowboarden met onze ski- animatoren jullie de hele dag in de
watten zullen leggen.Heb je nog nooit geskied, of ben je al een gevorderde skiër? Voor elk wat wils. Onze ski-animatoren passen zich aan aan het niveau van de groep, zodat ieder kind de beste begeleiding kan genieten.
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Me e r info over deze vakantie... z ie pagina 55

MEDIAK AMP
MEET & GREET
MET 2 ACTEURS VAN
F.C. DE KAMPIOENEN

12 tot 17 jarigen

				
Bonzour, tout le monde!
Zijn de afleveringen van F.C. De Kampioenen voor jou ook
als een amour pour toujours? Super! Dan ben je hier zeker
aan het juiste adres. Op dit kamp gaan we verder dan de
afleveringen op televisie. We duiken de radiowereld in
met Radio Hallo en werken ons in in de wereld van de
stripverhalen.
Zal ’t gaan, ja? Twee verschillende zomerkampen van
F.C. De Kampioenen? Jazeker. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Op dit kamp werken we aan onze interviewtechnieken, want die zullen
zeker van pas komen deze week. We volgen daarnaast ook een heel interessante
workshop radio maken. Zo zijn we helemaal klaar voor onze eigen Radio Hallo.
Vervolgens staat er een bezoek aan de VRT-studio’s op het programma. Een leerrijke
ervaring om eens een kijkje te nemen achter de schermen en de making-off van enkele
andere televisieprogramma’s.
De kans is groot dat je zelf al een strip van F.C. De Kampioenen hebt gelezen? Wel, nu
is het aan jou! Welke avonturen zou jij Bieke, Markske en Boma laten beleven?
Breng je zotste ideeën tot leven in de stripteken workshop en neem jouw nieuw
F.C. De Kampioenen-album mee naar huis...
Welke Kampioenen nu net ons kamp komen bezoeken, dat blijft nog even een
verrassing... Maar het wordt sowieso de moeite waard! Schrijf je dus razendsnel in
voor dit nieuwe, superleuke, knotsgekke F.C. De Kampioenen kamp. Tournée général!

Een dag in Plopsaland & een bezoek aan het F.C. De Kampioenen café
Domein
Kasteel Boterlaerhof
Kasteel Boterlaerhof
Kasteel Boterlaerhof
Kasteel Boterlaerhof
Kasteel Boterlaerhof
Kasteel Boterlaerhof

Locatie
Deurne
Deurne
Deurne
Deurne
Deurne
Deurne

Datum
03/07-08/07/2022
10/07-15/07/2022
24/07-29/07/2022
31/07-05/08/2022
14/08-19/08/2022
21/08-26/08/2022

Leeftijd
12-15 jaar
12-15 jaar
12-15 jaar
12-15 jaar
12-15 jaar
12-15 jaar

Prijs intern
399,399,399,399,399,399,-

Hoogtepunten
✓ Superleuke kampioen-quiz
✓ Zelf originele scènes naspelen
✓ Bezoek Plopsaland met
F.C. Kampioenen Café
✓ F.C. De Kampioenen cluedo
✓ Echt kampioenen-sporttoernooi
✓ Workshop radio maken
✓ Bezoek aan VRT-studio’s
✓ Workshop radio maken
✓ Ontmoeting met
✓ 2 Kampioenen
✓ Archery Tag Battle
✓ - Waterslaeghers boogschieten

+
GRATIS
strip van

F.C. De Kampioenen
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Wat gaat ons
Madeleine
daarvan zeggen…

Prijs extern
225,225,225,225,225,225,-

12 tot 17 jarigen

Superpretparkweek
Neem plaats en klik je vast want deze week rijden we naar de tofste
pretparken van de lage landen! Vier dagen
lang testen we de coolste attracties uit, waar
jij nog heel lang over zal spreken.
Stap in de wereld van VR en beleef een
spannend avontuur op Mount Mara of trotseer de storm als een moedige
adelaar innThe Dreamcatcher. Doe je het liever iets rustiger? Ook dan heeft
Bobbejaanland zeker leuke attracties voor jou in de aanbieding. Op de warme
zomerdagen kan je alvast verkoeling vinden in de Indiana River, dus je zal je
zeker en vast kostelijk amuseren!
Uiteraard zou het geen superpretparkweek zijn als we het maar bij één park
zouden houden.Wat denk je er van om aan boord te stappen van de talrijke
attracties in Walibi?
De Tiki-Waka of Tiki-trail al geprobeerd? Deze nieuwe attracties zien er alvast de moeite uit om uit te proberen.
Vergeet zeker geen plaats te nemen op de spetterende Pulsar of durf jij het aan om 77m kaarsrecht recht naar
beneden te vallen?
Voor wie het allemaal nog wat grootster en spannender wil, zal ook Walibi Holland op het programma staan!
Binnen 2.8 seconder naar 90km/h? Daarvoor moet je plaats nemen op Xpress Platform 13. En ontdek hoe het voelt
om geen zwaartekracht te ervaren in de nieuwste achtbaan. Lost Gravity neemt je
mee voor een extreme tocht waarbij je niet meer weet wat boven en onder is.
Spannend toch?
Nog niet genoeg van het pretparkavontuur? Geen enkel probleem! Voor de 4de
keer deze week stappen we aan boord van de bus en dit keer richting de
Efteling! Pardoes en Pardijn heten je alvast welkom en openen de deuren naar
hun wereld. Sprookjes komen hier tot leven, maar ook toffe attracties wachten
op jullie. Ga de strijd aan met de draak en wie weet win jij dan 1001 ducaat!
Maar pas op, Baron 1898 bezorgt jou de grootste kriebels. Recht naar beneden in
een vrije val, want op grote diepte wacht de rijkdom!
Treed ook binnen voor een duizelingwekkende rit in Villa Volta. Niets zal alvast zijn zoals het lijkt. Dus schrap je keel en
schreeuw de longen uit je lijf van de vele kriebels in je buik!
Domein

Locatie

Datum

Leeftijd

Prijs

Bielebale
Bielebale
Bielebale
Heidepark
Heidepark
Bielebale
Bielebale
Bielebale

Brasschaat
Brasschaat
Brasschaat
Waasmunster
Waasmunster
Brasschaat
Brasschaat
Brasschaat

03/07-08/07/2022
10/07-15/07/2022
17/07-22/07/2022
24/07-29/07/2022
31/07-05/08/2022
07/08-12/08/2022
14/08-19/08/2022
21/08-26/08/2022

12-16 jaar
12-16 jaar
12-16 jaar
12-16 jaar
12-16 jaar
12-16 jaar
12-16 jaar
12-16 jaar

375,375,375,375,375,375,375,375,-
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Ben jij ook zot van water en een portie adrenaline? Wissel je avontuur graag af met een serieuze portie fun ? Halt!
Blader dan niet verder want dit is het perfecte kamp voor jou!
Hopelijk ben je ‘waterproof’, want deze week duiken we in een avontuur vol ‘Megawaterkix’. De twee zotste aquaparken?! Die ga jij na deze week bezocht hebben! Ook de peddels
mogen niet ontbreken. Wie komt als eerste met zijn SUP of een raft over de finish? Ready…
Set… Go!
En wie wint onze Gellyball battle ? De spannendste activiteit, die zal er met kop en
schouders bovenuit steken… Na dit zomerkamp ben je een echte flyboarder!
Kan jouw hartslag de adrenaline nog aan?
Afsluiten doen we met een vette avonturentocht. Onze sportieve animatoren zorgen er
bovendien voor dat er nog allerlei andere knotsgekke activiteiten en spelletjes voor jullie
klaarstaan. Een week vol actie, sport, spel en water, dat is waar het deze week om draait!
Haal je zwembroek of bikini al maar boven en kom met ons mee voor een week die je
nooit meer zal vergeten!
Domein
Munchenhof
Munchenhof
Munchenhof

Locatie
Langemark)
Langemark
Langemark

Datum
24/07-29/07/2022
07/08-12/08/2022
21/08-26/08/2022

Leeftijd
12-15 jaar
12-15 jaar
12-15 jaar

Prijs
430,
430,
430,

Datum
22/08-27/08/2021

Leeftijd
12-16 jaar

Prijs
310,-

Hoogtepunten
✓ Aquapark
✓ SUP		
✓ Flyboard 20 min
✓ Bellewaerde aquapark
✓ Rafting
✓ Avonturentocht
Domein
✓ Gellyball
fun Bos
Verloren

Locatie
Lokeren
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12 tot 17 jarigen

Mega waterkix kamp

12 tot 17 jarigen

Beauty & wellness kamp
Hey… schoonheid! Haal die komkommerschijfjes even van je ogen. Weet je nog je
‘beauty verjaardagsfeest’? Heel je woonkamer was omgetoverd tot een super relaxed
beauysalon. Je vriendinnen spreken er nog over! Maar… oh my god, heb jij al gehoord
van het beauty & wellness kamp?
Word samen met je vriendinnen helemaal zen tijdens deze relaxweek. Ook jij verdient het om in de watten gelegd te worden!
Je geest en lichaam zullen mooi in balans
komen tijdens verschillende schoonheidsverzorgingen en een heerlijke yoga sessies. Leer
hoe je jouw favoriete dier in yoga kan vormen. Kies je voor een pauw, tijger,
vlinder,…?
Voel je je als een visje in het water bij zwembad Lago Olympia, of laat je
stoom af in de stoomhut en sauna? Ook een professionele massage kan niet
ontbreken! Ken jij al alle ‘kneepjes’ van het vak? Tijdens een super relaxerende
workshop zal geen enkel spiertje onaangeraakt blijven. Je ouders zullen je graag zien komen met je nieuwe massage
skills! Misschien krijg je wel een nieuwe gezicht crème
in de plaats…
Om jouw innerlijke schoonheid te laten shinen kan je ook
nog leren om jezelf helemaal op te maken. Een beetje
blush, mascara en klaar. Een… twee… drie fotomodel! Laat
je van je mooiste kant zien tijdens een ‘fabulous’ fotoshoot.
Vind de weg naar onze catwalk vol ‘glitter and glamour’ door
je in te schrijven op onze website!

Domein
De Karmel
De Karmel
De Karmel
De Karmel

Locatie
Brugge
Brugge
Brugge
Brugge

Datum
10/07-15/07/2022
17/07- 22/07/2022
31/07-05/08/2022
07/08-12/08/2022

Hoogtepunten
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

supertoffe meisjesactiviteiten
schoonheidsverzorging
Make up & fotoshoot
yoga sessie
heerlijke zwemactiviteit
jaccuzi’s en warmwater
massagetechnieken leren
en nog veel meer
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Leeftijd
12-14 jaar
12-14 jaar
12-14 jaar
12-14 jaar

Prijs
270,270,270,270,-

12 tot 17 jarigen

Paardrijden Graide
Paardenliefhebbers opgelet! Ben jij verzot op paarden en ben je tussen 12 en 15 jaar
oud? Kom dan mee een weekje paardrijden in Graide, samen met tal van andere
leeftijdgenootjes die er evenveel van zullen genieten als jij! Bij ons ben je aan het
juiste adres. Heb je nog niet veel ervaring met paardrijden en
denk je dus dat je niet kunt deelnemen? Geen zorgen! Ook jij
bent van harte welkom! Dit paardrijkamp is er voor iedereen,
ongeacht je ervaring of niveau in het paardrijden!
Aan het begin van dit zomerkamp wordt er getest welk niveau
je al hebt en op basis daarvan vormen we groepen. Elke groep
krijgt vanaf dan les op zijn eigen niveau. Daardoor kun je met
eigen leeftijdsgenoten zorgeloos leren paardrijden of je skills
verder uitbreiden. Naast paardrijden, helpen we ook op de
manege om onze lievelingsdieren te verzorgen.
Dat alles zal gebeuren in de mooie natuur van onze Ardennen,
dus ook daarvan kun je volop genieten. De ervaren animatoren
voorzien daarnaast tal van leuke activiteiten om er samen met jullie een superweek van
te maken!
Domein
Avrainchenet

Locatie
Graide

Datum
17/07-22/07/2022

Leeftijd
12-15 jaar

Prijs
345,-

Paardrijtochten gevorderden

Voor de echt gevorderde ruiters is manege Panhof in Peer de uitvalsbasis voor onze paardrijtochten door de mooie
Limburgse natuur. Minimum 5 à 6 uur per dag en in kleine groepjes bevinden we ons op de rug van onze trouwe
viervoeters tijdens dit paardrijkamp. We maken prachtige tochten, waarin er ook tijd
gemaakt wordt om te stoppen op de mooiste plekjes voor een lekkere picknick.
Uiteraard mogen stap, draf, galop en zelfs een klein sprongetje, je geen angsten
inboezemen. De paarden zijn in topconditie om ons de hele week vlot rond te dragen in
de Limburgse bossen en velden. Daarnaast houden ze ook wel eens van een sprintje. We
rijden 1 dag naar een bos met natuurlijke hindernissen waar we ook wat crosservaring
gaan opdoen. Die dag zitten we bijna 8 uur in het zadel. Wat een te gek
zomerkamp! ‘s Avonds help je mee met het verzorgen en voederen van
de paarden. Op zondagmiddag, de eerste dag van het kamp, testen we
het niveau van elke deelnemer, zodat we tijdens dit paardrijkamp veilig
op pad kunnen. Lijkt dit zomerkamp een uitdaging voor jou? Inschrijven
en oefenen maar!
Let op: voor dit kamp moet je een gevorderde ruiter en minimaal 12 jaar zijn
op de dag van vertrek om buiten te mogen rijden. Je moet de drie gangen zeer
goed beheersen en liefst buitenrij-ervaring hebben.

5 uur
rijden
elke dag

Domein
Panhof
Panhof
Panhof
Panhof
Panhof

Locatie
Peer
Peer
Peer
Peer
Peer

Datum
10/04-15/04/2022
03/07-08/07/2022
17/07-22/07/2022
07/08-12/08/2022
21/08-26/08/2022

Leeftijd
12-16 jaar
12-16 jaar
12-16 jaar
12-16 jaar
12-16 jaar

Prijs
345,345,345,345,345,-

12 tot 17 jarigen

Fotografiekamp
Je opent je Instagram en je kijkt naar die prachtige foto’s van
landschappen, zonsondergangen, portretten enz. Jij neemt je
camera of smartphone bij de hand en gaat op pad. Thuis bekijk
je je foto’s en ben je toch niet helemaal tevreden… Hoe komt
dat nu? Geen zorgen! Op dit zomerkamp kom je alles te weten
over fotografie en techniek, zodat jouw foto’s binnenkort “Insta-worthy” zijn!
Diafragma, sluitertijd, belichting, de gulden snede of de regel
van derden … stel de juiste instellingen in en hop, je foto ziet er
al een heel stuk beter uit! Klinken die termen nog allemaal als
chinees in je oren? Geen paniek! Onze professionele fotografen
leren je alles wat je moet weten om een prachtfoto te schieten
op dit fotografiekamp. Een hele week lang werk jij met een
spiegelreflexcamera en een laptop. Dat zijn jouw trouwste vrienden tijdens dit zomerkamp. We trekken met de hele bende en onze begeleiders naar enkele prachtige locaties om
er de mooiste foto’s te maken. Oefening baart kunst.
Neem zeker ook een USB-sick of SD-kaartje mee, zodat je thuis nog lang kunt nagenieten van je foto’s die je op dit
fotografiekamp hebt gemaakt. Say cheeeeese! Klik! Het perfecte plaatje voor dit fotografiekamp. Schrijf je snel in
en laat jouw Instagram stralen!

Domein
Hoogveld
Verloren Bos

Locatie
Brugge
Lokeren
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Datum
17/07-22/07/2022
21/08-26/08/2022

Leeftijd
12-15 jaar
12-15 jaar

Prijs
320,310,-

12 tot 17 jarigen

Mega superpretparkweek!
Brak jouw hart ook in 2020, toen de pretparken onherroepelijk
de deuren moesten sluiten? Bij ons ook… En dat is waarom wij
ervoor gekozen hebben om dat deze zomer helemaal goed te
maken, door nog een extra,
SPIKSPLINTERNIEUW pretparkkenkamp aan ons
aanbod toe te voegen. Nog verder.
Nog leuker. Nog spannender. Ben jij klaar voor
de ervaring?
Nog nooit was een zomerkamp zo episch. Geen één,
geen twee maar DRIE volle dagen gaan we naar
verschillende FANTASTISCHE pretparken. Toverland,
Phantasialand en een dag Warner Bros Movie Parc DL
maken allemaal deel uit van deze fantastische
kampweek! Nog nooit hadden we zo’n cool
pretparkenprogramma. Ich glaub’ ich spinne!

Sprechen sie nur aan bisschen deutsch? Geen probleem. Onze ervaren animatoren
staan je bij waar nodig. Klaar om hét zomerkamp van je leven mee te maken?
Aarzel dan niet langer en schrijf je in, want de plaatsen op dit kamp zijn beperkt.
Domein
De Patrijs

Locatie
Evertsoord

Datum
17/07-22/07/2022

NIEUWE
LOCATIE

Incl. busvervoer vanuit
Antwerpen

Hoogtepunten
✓ bezoek aan Phantasialand
✓ bezoek aan Warner bros
Moviepark park
✓ hele dag fun in Toverland
✓ superveel fun met
leeftijdsgenoten
✓ Lazertag battle
✓ De tofste activiteiten
✓ 24/24 begeleiding door
ervaren animatoren
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Leeftijd
14-17 jaar

Prijs
395,-

12 tot 17 jarigen

Paardrijden A-brevet
Wil je meer halen uit je paardrijkamp? Dan ben je op dit zomerkamp aan het goede adres. Bij Stal Hassing volg je een stage
die je zeker veel zal bijleren. Je rijdt 2 keer per dag in kleine
groepjes en krijgt dagelijks ondersteuning in de theorie en
de verzorging van jouw paard.
Door elke dag nieuwe dingen bij te leren en je vaardigheden aan te scherpen, ben je op het einde van
de stage in staat om een A-brevet (Het wandelbrevet)
te behalen. De laatste dag van de stage komt er een jury een
rijvaardigheidsproef afnemen. Geen paniek , je bent tegen dan
zeker goed voorbereid en door de goede band die je hebt opgebouwd met je trouwe
vriend, zal hij je zeker helpen. Al galloperend slaag jij voor jouw rijvaardigheidsproef.
Natuurlijk zullen ook onze ervaren animatoren staan supporteren aan de zijlijn, om jou aan te
moedigen tijdens de theoretische én rijvaardigheidsproef en je bij te staan waar nodig.
Toelatingsvoorwaarden voor het behalen van een A-Brevet
• Minimum 11 jaar zijn of dit jaar nog 11 jaar worden
• Kunnen doorzitten in draf
• Kunnen galoperen

Domein
Kasteel Boterlaerhof

Locatie
Deurne

Eigen fiets
meebrengen!

Datum
17/07-22/07/2022

Leeftijd
11-15 jaar

Prijs
440,-

Paardrijtochten Ardennen
Vijf dagen lang paardrijtochten in uitgestrekte bossen en weilanden in de Belgische
Ardennen. Dat is puur genieten voor paardenliefhebbers en natuurfreaks!
Op dit zomerkamp overnacht je in een pittoresk dorpje in de Ardennen: Graide. Op de
manage help je daarnaast de paarden te verzorgen. We kijken op welk niveau jij je
bevindt en trekken nadien te paard de natuur in. De tochten die je zult maken kunnen
best avontuurlijk zijn, dus enige paardrij-ervaring is toch wel een vereiste voor dit
paardrijkamp.
Heb jij nu al zin om samen met je lievelingsdier een frisse neus
op te halen en te genieten van de mooie omgeving in de
Ardennen? Schrijf je dan snel in en tel mee af naar deze vakantie vol paarden!
Opgelet!
Voor de paardrijkampen met buitenritten moet je minstens 12 jaar zijn op de dag van vertrek.

Domein
Avrainchenet
Avrainchenet

Locatie
Graide
Graide

Datum
17/07-22/07/2022
24/07-29/07/2022
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Leeftijd
12-16 jaar
12-16 jaar

Prijs
345,345,-

Jij bent op zoek naar een zomerkamp vol met activiteiten om U tegen te zeggen?
Zoek dan niet verder want dit is het zomerkamp dat jij zoekt! We trekken er
samen op uit naar Texel, het grootste Nederlandse Waddeneiland en worden
ondergedompeld in een waaier van toffe activiteiten! We beschikken heel de week over fietsen,
dus geniet al fietsend van dit eiland.
Op dit Waddeneiland zal je versteld staan van de
vele toffe activiteiten die we kunnen doen. We
gaan coast-raften waarbij je in groep de hoge
golven in de branding gaat bedwingen. Tenminste.. dat is de bedoeling. We varen ook tot naast
de zandbanken om zeehonden te spotten.

We laten ook de adrenaline door ons lichaam stromen door tal van andere activiteiten namelijk kajak of
megasup – een giga plank waar je met negen personen moet samenwerken – karting, golfsurfen en een spelletje
lazertag. Hét zomerkamp vol avontuur!
Domein
Nieuw Vredestein
Nieuw Vredestein
Nieuw Vredestein

Locatie
Texel (NL)
Texel (NL)
Texel (NL)

Datum
03/07-08/07/2022
10/07-15/07/2022
21/08-26/08/2022

Leeftijd
11-15 jaar
11-15 jaar
11-15 jaar

Prijs
399,399,399,-

T

Incl. busvervoer vanuit Antwerpen + fietshuur

Strandtochten Texel
Deze week trekken we naar het mooie Texel, het grootste Nederlandse
Waddeneiland.
Na een busrit, een boottocht en een fietstocht komen we aan op onze
locatie. Vijf dagen lang nemen we op dit zomerkamp plaats op ons paard
en genieten van prachtige strandwandelingen. Nog voor dag en dauw trekken we er op uit om de zandvlaktes te verkennen. De paarden g
 enieten
er natuurlijk ook van om heerlijk verwend te worden, na een lange dag
stappen, draven en galopperen. Na elke tocht maken we er dan ook de
gewoonte van om hen uitvoerig te borstelen en te verzorgen.
Nadien kunnen ze uitrusten in hun stallen. Maar voor jullie zit de dag er dan
nog lang niet op, want onze top-animatoren voorzien voor jullie nog tal van
andere fantastische activiteiten tijdens dit paardrijkamp.
Opgelet!
Het is noodzakelijk dat je al goed kunt paardrijden en dat je stap, draf en galop goed onder de knie hebt. Ook
is het belangrijk dat je zelf je paard kan op- en afzadelen. Kinderen die in het begin van de week door de
manege eigenaars niet ervaren genoeg geacht worden om buitenritten te mogen doen, mogen niet mee het
strand op maar gaan in de duinen wandelen.

Domein
Nieuw Vredestein
Nieuw Vredestein
Nieuw Vredestein

Locatie
Texel (NL)
Texel (NL)
Texel (NL)

Incl. busvervoer vanuit Antwerpen + fietshuur

Datum
03/07-08/07/2022
10/07-15/07/2022
21/08-26/08/2022
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Leeftijd
12-16 jaar
12-16 jaar
12-16 jaar

Prijs
499,499,499,-

12 tot 17 jarigen

Fun in Texel

12 tot 17 jarigen

Fun in Oostende
Ben jij op zoek naar een zomerkamp vol
met activiteiten om U tegen te zeggen?
Zoek dan niet verder want dit is het
zomerkamp dat jij zoekt!
We trekken er samen op uit naar
Oostende en worden ondergedompeld in
een waaier van toffe activiteiten!
Op dit kamp zal je versteld staan van de
vele toffe activiteiten die we kunnen doen.
We gaan coast-raften waarbij je in groep de hoge golven
in de branding gaat bedwingen. Tenminste, dat is de
bedoeling. We gaan lekker golfsurfen over de golven.
We laten ook de adrenaline door ons lichaam stromen
door tal van andere activiteiten namelijk kanovaren,
karting, golfsurfen en een spelletje lazertag. Hét
zomerkamp vol avontuur!

Domein
Duin en Zee
Duin en Zee
Duin en Zee

Locatie
Oostende
Oostende
Oostende

Datum
03/07-08/07/2022
10/07-15/07/2022
24/07 – 29/07/2022

Leeftijd
12-16 jaar
12-16 jaar
12-16 jaar

Prijs
365,365,365,-

Duin en Zee

Oostende

21/08-26/08/2022

12-16 jaar

365,-

Hoogtepunten
✓ Watersportdag met initiatie
golfsurfen
✓ Lazertag shooting
✓ Karting & Coastrafting
✓ Kanovaren
✓ Band achter speedboot
✓ strand- en duinspelen
✓ Superleuke slaaplocatie
✓ De tofste activiteiten op
het domein
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Als je je aan deze week waagt, kan je je verwachten aan de zotste
watersporten! Wie duikt er mee in een echte ‘zeeraft’ om de wilde
Noordzee te trotseren? Leer je kampvrienden goed kennen en
vertrouwen, want teamwork is een
absolute ‘must’ wanneer je deze
uitdaging aangaat. Als je nog meer
voeling met de golven wil krijgen, hebben
we goed nieuws! We trekken met een surfplank het water in om
van jou een surflegende te maken.
Tijd voor een ‘kick out’, de wind zal ons een
handje helpen met onze behendigheid. We
testen deze week hoe het voelt om te vliegeren
met een kite. Ben jij in staat om met je ‘fingerspitzengefühl’
de golven in de lucht aan te kunnen?
We zullen je niet enkel onderdompelen in expedities en
zware uitdagingen op het water. Neen, deze vakantie staat
plezier nog steeds centraal. Samen met je vrienden en de
animatoren beleef je de wildste rit wanneer je met een
band achter een boot hangt. Wie heeft er nog wildwaterbanen nodig als je ze zo kan opzoeken? Misschien wel een
partijtje paintball om de ultieme kick te ervaren? Dit en nog veel
meer andere activiteiten staan je te wachten. Zit jij alvast op dezelfde golflengte?
Schrijf je snel in!
Domein
Duin en Zee
Duin en Zee

Locatie
Oostende
Oostende

Datum
10/07 – 15/07/2022
21/08-26/08/2022
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Leeftijd
12-16 jaar
12-16 jaar

Prijs
349,349,-

12 tot 17 jarigen

Kust kix kamp

12 tot 17 jarigen

Paintball kamp
Paintballen is echt de max! Daar is iedereen het over eens. Rollen,
springen, duiken, vallen, opstaan en verder schieten. Als dat niet cool is?
Maar na verloop van tijd begint die ene locatie je wel wat te vervelen, want zowel jij als je
tegenstander kennen natuurlijk alle hoekjes van het veld. Tijd dus om daar verandering in
te brengen en nieuwe oorden te verkennen. Op dit paintpallkamp trekken we maar liefst
naar drie verschillende paintball locaties.
We gaan drie uur GellyBall spelen, en trekken ook de grens over naar het Nederlandse
Rucphen voor een ongezien paintballgevecht. En wat helemaal de max is? Paintballen in
de Ardennen in een authentieke citadel, gebouwd door Keizer Karel!
Een zomerkamp dat je zeker niet wilt ontwijken!
Tunnels, bunkers, onmogelijke en exclusieve gebouwen en heel wat grachten zorgen ervoor
dat jij je niet snel zal vervelen! Het grootste paintballterrein in België.
Onze animatoren hebben ook nog heel wat andere spectaculaire activiteiten in petto (wat dacht je van bijvoorbeeld een Lazertag-battle?). Deze week er eentje wordt om nooit te vergeten!

Domein
Heidepark

Locatie
Waasmunster

Datum
07/08-12/08/2022

Leeftijd
13-16 jaar

Bouw

Prijs
380,-

Drone kamp

je eigen
drone

Droom je ervan om een eigen drone te bouwen?
Dan ben jij nu bij de gelukkigen want tijdens dit dronekamp komt jouw droom in
vervulling.
In kleine groepjes krijgen jullie alle vrijheid om de drone zo origineel te maken als jullie
zelf willen. Dus breng je fantasie alvast tot leven! Om een drone te bouwen, moet je eerst
weten wat dat is, waarvoor je het gebruikt en vooral hoe je het bestuurt.

Onze dronespecialist leert je alles wat je maar kan bedenken over drones en geeft je met plezier zijn passie voor
drones door.
Eens je alles onder de knie hebt en je drone veilig is verklaard, is het tijd om hem de
lucht in te laten. Spannend! Klaar om zelf te vliegen?
Dit zomerkamp zal volledig in het teken staan van hoog boven de wolken, spanning,
vrijheid en vliegen!
Domein
’t Pelterke

Locatie
Overpelt

Datum
14/08-19/08/2022

Leeftijd
12-15 jaar
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Prijs
330,-

12 tot 17 jarigen

Super Kix Kamp
Mag het voor jou net iets meer deze zomer ? Kan je niet stilzitten en wacht je
op wat meer spanning ? Dan is deze nieuwe Super Kix de ultieme uitdaging
voor jou. Het wordt een week om nooit meer te vergeten! Check snel dit
nieuwe programma ...
Winter in de zomer? Het kan gewoon! Het startschot geven we in
Ice-Mountain. Zoek jij de verkoeling op snowboard of ski’s ? Wil je graag in
een band de piste afscheuren ? Wel, het kan allebei ! Van de ene race op de
sneeuw trekken we naar de battlekarts. Wie weet schuilt er in jou een echte
Mario. Dan komt jouw topscore gegarandeerd op het winnaarsbord. Tussendoor nemen we een break op een gigantisch opblaasbaar waterpark vol fun.
Uitgerust ? Wel, dan gaan we nog wat verder.
Wie kix zegt, zegt ook paintball. Ga jij ook helemaal op in de game? Een deathride, pamperpaal, reuzenslinger ..
een heus kix-parcours kan en mag niet ontbreken op dit kamp. Na dit kamp is je hoogtevrees verleden tijd. De
kans om je te vervelen krijg je niet, want we hebben nog een mega-kix-activiteit voor jou in petto. Wat denk je
van indoor skydive. Deze unieke vliegbeleving is ronduit een geweldige ervaring.
Vlieg vliegensvlug naar onze website en schrijf je in, want dit Superkix kamp wil je voor geen geld missen.
Domein
Munchenhof
Munchenhof
Munchenhof

Locatie
Langemark
Langemark
Langemark

Datum
24/07-29/07/2022
07/08-12/08/2022
21/08-26/08/2022

Leeftijd
12-15 jaar
12-15 jaar
12-15 jaar

Prijs
440,440,440,-

Hoogtepunten
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
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Indoor skydiving
½ dag indoor ski/board		
2 u paintball			
Kicks parcours
(deathride, pamperpaal, 		
lancering, reuzenslinger)
Aquapark			
Snowtubbing – 1 u		
karting battlekarts

Buitenlandse kampen

Dit was de zomer van 2021...
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Waarom bij Activak een jongerenreis boeken?
Buitenlandse kampen

Ervaring
Door onze enorme ervaring in het organiseren van vakanties,
weten we perfect waar onze jongeren naartoe willen, en hoe
we hen hierbij kunnen ondersteunen.

Je bent jong en je wilt wat ...
Dit hoor je zoveel, maar eigenlijk zit er toch ook wel wat
waarheid in hoor! En om aan deze opgroeiende jongeren
tegemoet te komen, hebben we voor hen toch wel iets zeer
leuks bedacht.
Activak biedt voor hen superleuke vakanties in het buitenland
aan, en dit onder uitstekende begeleiding van ervaren
animatoren. Of je nu houdt van veel actie of juist wil relaxen,
het kan allebei in perfecte omstandigheden.
We kiezen bij Activak bewust voor kleinere groepen, zodat we
met gemiddeld tussen de 14 en 20 deelnemers op vakantie
trekken. Zo heb je namelijk echt alle kans om zowel je
reisgenoten als je animatoren beter te leren kennen, en er de de
beste vrienden of vriendinnen mee te worden.
De jongeren die met Activak op vakantie gaan, komen uit alle
hoeken van België. Sommigen komen alleen, anderen komen
dan weer samen met hun broer of zus of zelfs met een aantal
vrienden en vriendinnen.
En waarom niet... het is uiteindelijk toch vakantie! Jij zorgt
dat je erbij bent, en wij zorgen ervoor dat je vanaf de eerste
vakantieminuut een geweldige tijd gaat beleven.

Verblijf
Op de meeste kampeervakanties hebben we hele
comfortabele tenten. Deze mooie bungalowtenten bieden
veel binnenruimte, zodat je gemakkelijk rechtop kan staan. Je
hebt alle ruimte voor je kleding en andere bagage, en plaats
te over om jullie luchtmatrassen te installeren. Daarbuiten
hebben we ook een groepstent of -locatie waar we kunnen
zitten bij minder weer. Voor de kanotrektochten in Zweden
werken we compacter, en nemen we onze handige iglotenten
mee. Je zal zelf wel ontdekken waarom deze tenten hier veel
handiger zijn.

Vrijheid en vrienden
Bij een Activak-vakantie ga je met een groep van je eigen
leeftijd op vakantie. Dat is geweldig leuk, dat zal je zeker
ondervinden. Elke dag zit goed gevuld met leuke activiteiten
en toch zien we elke dag opnieuw ruimte voor eigen ideeën,
inbreng en vrijheid.
De vakanties zijn volledig gericht
op wat
jongeren van
jouw
leeftijd
willen.
De
een
wil
heel
actief
bezig
z
ijn, de ander wil juist veel relaxen
en het niet te druk maken. Maar
welke vakantie je ook kiest, er
blijft tijd genoeg over om elkaar
beter te leren kennen, en vrienden/
vriendinnen voor het leven te
maken.

Bij een goede vakantie horen lekkere maaltijden. Iedere
dag bieden we je ontbijt, lunch en avondmaaltijd aan. We
houden daarbij zoveel mogelijk rekening met wat je lekker
vindt. We zorgen voor voldoende afwisseling, en proeven ook
regelmatig de lokale keuken.
Houd er wel rekening mee dat, als je op vakantie bent in het
buitenland, het eten soms wat anders is dan in België.
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Begeleiding
Van het begin tot het einde zorgen onze animatoren ervoor dat
jij een super-vakantie gaat beleven. Om hiervoor te kunnen
zorgen, stellen wij zeer hoge eisen aan hen die deze vakantie
willen begeleiden. De meeste animatoren zijn tussen de 19
en 27 jaar en hebben een job of volgen een opleiding op het
gebied van sport, recreatie, toerisme of onderwijs.
Onze crew eet en slaapt op dezelfde locatie waar jij verblijft,
en zijn bij alle activiteiten ook aanwezig. Gemiddeld voorzien we per 10 deelnemers 1 reisleider (afhankelijk van het
gekozen kamp). Behalve dat deze animatoren superaardig
en enthousiast zijn, kan je er absoluut van uitgaan dat hij/
zij zijn/haar verantwoordelijkheden grondig kent en neemt.
Ze zorgen er ook voor dat de activiteiten, de maaltijden, de
avondprogramma’s en nog veel meer goed georganiseerd
worden en dat onze huisregels deftig nageleefd worden. Alle
animatoren zijn ook in het bezit van een bewijs van goed
gedrag en zeden.

Met de bus op vakantie
Kies je voor een vakantie in het buitenland, dan begint je vakantie bij de busopstapplaats, waar je wordt verwelkomd door je
eigen animatoren. Samen met de andere deelnemers
brengt de luxe touringcar je naar je vakantiebestemming. Deze
touringcar is voorzien van onder meer een toilet, bar, dvd-speler
en airco. Alle touringcars worden bemand door twee ervaren
chauffeurs, die zorgen voor een veilige busreis. Uiteraard voorzien ze ook voldoende stops om af en toe de beentjes te kunnen
strekken.
De reizen naar buitenlandse bestemmingen zijn meestal nachtpendels. Je vertrekt in de loop van de middag/avond en reist ‘s
nachts door. In de loop van de volgende ochtend kom je dan op
je eindbestemming aan.
Enkele spelregels
Voor een goede en prettige vakantie zijn afspraken nodig. Hierdoor blijft de vakantie van het begin tot het einde voor iedereen
leuk en aangenaam.
Bij Activak zorgen we voor niet meer regels en afspraken
dan nodig:
• Je gaat altijd op stap met je groep of kleiner groepje
samen met de animatoren
• Ook tijdens je vakantie ga je ‘s avonds tijdig slapen.
Voor 14-15 jarigen zal dit liggen tussen 22.30 u en 23.30 u
• We hebben aparte tenten voor jongens en meisjes,
en slapen dus niet gemengd
• Het drinken van alcoholische dranken is niet
toegestaan
• Illegale zaken zijn uiteraard verboden
• We houden rekening met de
plaatselijke regels.

Daar onze vakanties boordevol actie zitten, worden de
externe activiteiten ter plaatse begeleid door professionele
instructeurs. Ze kennen de locaties en de activiteiten door en
door.
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Zit ook jij elke winter opnieuw te wachten op sneeuwvlokken? Maar valt
het wit tapijt hier in België meestal toch wat tegen? En kan je daardoor
jouw skilatten weer niet aantrekken? Geen nood, dan trekken we in de
krokusvakantie toch gewoon naar de besneeuwde bergen in Oostenrijk!
Ervaren skiërs, snowboarders en zelfs mensen die nog nooit een skilat
van dichtbij gezien hebben kunnen mee. Onze ski-animatoren passen
zich dan ook aan aan het niveau van de groep.
We verblijven in een hotel op de skipiste. Dat wil zeggen dat we gewoon
de skilift naast de deur kunnen opstappen en enkele minuten later de
berg al aan het afdalen zijn. We zullen dan ook elke dag de Oostenrijke
bergen bedwingen. Maar van al dat skiën en snowboarden krijgen we
wel wat honger. De hoteluitbaatster voorziet al het eten, dus moeten we
gewoon onze beentjes onder tafel schuiven. Verhongeren zullen we zeker
niet doen. Bovendien leggen onze skianimatoren alle kinderen uitgebreid in de watten. Schrijf je snel in en dan kan het
aftellen naar een witte krokusvakantie nu al beginnen.

Let wel op: we laten maximum 65 kinderen meegaan en de skireis zal enkel in de krokusvakantie plaatsvinden.
Snel zijn is dus de boodschap! Zeg bij het inschrijven ook als er vriendjes of vriendinnetjes meegaan. Zo kunnen
we ervoor zorgen dat jullie op dezelfde kamer liggen.

hotel
op de
piste

Soort
Skivakantie
Skivakantie
Skivakantie
Snowboardvakantie
Snowboardvakantie
Snowboardvakantie

Domein
Panorama
Panorama
Panorama
Panorama
Panorama
Panorama

Locatie
Niederau (AT)
Niederau (AT)
Niederau (AT)
Niederau (AT)
Niederau (AT)
Niederau (AT)

eigen skimateriaal = € 30,00 korting!
eigen snowboardmateriaal = € 55,00
korting!

Datum
25/02-05/03/2022
25/02-05/03/2022
25/02-05/03/2022
25/02-05/03/2022
25/02-05/03/2022
25/02-05/03/2022

Leeftijd
8-11 jaar
12-16 jaar
17-20 jaar
8-11 jaar
12-16 jaar
17-20 jaar

Prijs
749,785,830,765,805,845,-

Wat is inbegrepen?
•
•
•
•
•
•
•
•

24/24 begeleiding door ervaren
animatoren
reis met de autocar Royal Class
alle transfers ter plaatse met autocar
verblijf in vol pension
skipas van 6 dagen voor Wildschonau
Huur skimateriaal (snowboard +25 EUR)
+ skihelm
Ski- of snowboardles door ervaren,
Nederlandstalige animatoren
Een superleuk animatieprogramma dat je
alleen bij ons vindt!

Wat is niet inbegrepen?
•
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•

annulatie optie (moet je opgeven bij
de inschrijving)
eigen verbruik buiten de maaltijden
en tijdens de heen- en terugreis.

Buitenlandse kampen

Ski & snowboardkamp

Survival Expeditie
Buitenlandse kampen

Houd je van de ongerepte natuur? Wil je graag eens ‘back to
basic’ gaan en alle kneepjes van de survival kunst in het bos onder
de knie krijgen? Heb je geen schrik om je handen uit de mouwen te
steken? Maak dan kennis met de wereld der
natuurtechnieken en maak van het bos jouw tweede thuis.
Brit, Dimi en Tom nemen jou dit jaar graag mee op avontuur vol
Incl. survivalpakket
plezier/kameraadschap en met de nodige (in)spanning! Samen leven
voor elke deelnemer
we 10 dagen letterlijk op het ritme van onze natuur.Je leert er
verschillende survivaltechnieken. We slapen in hangmatten in het bos, proberen ons
eigen eten te zoeken, maken vuur via verschillende technieken, navigeren door het bos
en gebruiken de natuur om ons leven er elke dag gezelliger te maken.
Met hun jarenlange ervaring, toveren deze speelse animatoren op spontaan verzoek vele
survivalskills uit hun mouw. Na deze jongerenreis ga je naar huis met een
heleboel survival kennis en te gekke herinneringen die je nooit meer zal vergeten!
Locatie
Ekshärad - Zweden

infoavond
3 juni
2022

Datum
04/07 - 13/07/2022

Leeftijd
14-17 jaar

Prijs
710,-

Houd 3 juni 2022 alvast vrij want dan vindt onze infoavond plaats!

Kano survival Zweden
Houd je ervan op het water te vertoeven? Wil je graag eens ‘back to basic’ gaan en alle
kneepjes van de survival kunst op en rond het water onder de knie krijgen? Heb je geen
schrik om je handen uit de mouwen te steken? Maak dan kennis kennis met de wereld der
natuur technieken en maak op en rond het water jouw 2de thuis.
Onze ervaren begeleiding neemt jou dit jaar graag mee op avontuur vol plezier/kameraadschap en
met de nodige (in)spanning! Samen leven we 10 dagen letterlijk op het ritme van onze
rivier. Je leert er verschillende survivaltechnieken. We maken ons eigen bivak op,
proberen ons eigen eten te zoeken, maken verschillende soorten vuur, navigeren
op de rivier en gebruiken de natuur om ons leven er elke dag
gezelliger te maken. Met hun jarenlange ervaring, toveren deze speelse
animatoren op spontaan verzoek vele survivalskills uit hun mouw.
Na deze jongerenreis ga je naar huis met een heleboel survivalkennis en te
gekke herinneringen die je nooit meer zal vergeten! Activak, jongerenreizen die
net iets meer zijn dan andere jeugdvakanties!

Locatie
Ekshärad - Zweden

Datum
04/07-13/07/2022

Leeftijd
14-17 jaar

Prijs
710,-

Houd 3 juni 2022 alvast vrij want dan vindt onze infoavond plaats!
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Camping Castell Mar
Vamos a la playa! Het is een zinnetje dat we vaak zullen
horen tijdens onze kampen in Spanje. We trekken deze
zomer dan ook naar Empuriabrava en verblijven er op
Camping Castell Mar. De Middellandse Zee is er maar 300 meter van
ons verwijderd!
Een frisse duik nemen is dan ook een must. Verder leven we ons uit
op de omliggende voetbalvelden, volleybalterreinen, tennistafels en
petanquebanen.
Al wie daarna een klein hongertje heeft, kan dan weer terecht in de
pizzeria en het restaurantje van de camping. Spanje,
we komen eraan!

Beach & Fun

12-14 j

extra lang
12
Voldoet jouw droomvakantie aan de volgende eigenschappen: Spanje, zon, zee, strand,
dagen zotte kuren, allerlei coole activiteiten en enkele fantastische animatoren? Zoek dan niet

verder want dan hebben wij jou droomvakantie in de aanbieding! Kom aan boord van onze
bus met als bestemming Empuriabrava! Twaalf dagen lang word je
ondergedompeld in een vakantie vol zon en plezier!
Zin om 10 supersnelle glijbanen te testen? Oké, dan brengen we een
bezoekje aan het waterpretpark Aquabrava. Ook de liefhebbers van
watersporten komen zeker aan hun trekken want ons programma
is gevuld met o.a. wind- en golfsurfen, stand up paddle en skimboarden. Ook de catamaran ligt al klaar voor een vaartochtje.
Het hoogtepunt van deze week: waterspringkasteel Aquamar!
Onze animatoren hebben zelf ook nog heel wat superleuke activiteiten in petto voor jou! Uiteraard mag een heuse discolight
party niet ontbreken! Als kers op de
Spanje-taart hebben wij ook nog een daguitstap naar
Barcelona gepland.

Hoogtepunten
✓ Bezoek aan Aquabrava
✓

Bezoek aan Barcelona

✓

Wind- & golfsurfen

✓

Skimboarden

✓

SUP
Empuria by boat

Domein

Locatie

Datum

Leeftijd

Prijs

✓

Camping Castell Mar

Girona – Spanje

30/07-10/08/2022

12-14 jaar

680,,-

✓ Costa Brava Boat Cruise

volledig begeleid door ervaren animatoren
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✓ Discolight party

Buitenlandse kampen

Beach & Fun

15-18 j

Je bent jong en bent op zoek naar een fantastische vakantie waar je de
ideale mix vindt tussen strandvakantie en veel waterpret, maar ook een
snuifje cultuur en tijd om te shoppen?
Stop! Niet meer verder zoeken, want bij deze heb je de ideale
vakantie gevonden! We stappen op de bus met als bestemming
Empuriabrava en laten ons eigen Belgenlandje achter voor twaalf dagen.
We nemen een duik in het water in waterpretpark Aquabrava, waar een
tiental supersnelle glijbanen op ons staan te wachten.
Maar wat dacht je van een privé poolparty? Juist ja, dit kan zeker niet
ontbreken op jouw vakantie in Spanje! Vraag jij je af waar het snuifje cultuur is? Wel, we bezoeken tijdens deze vakantie twee prachtige steden
in Spanje.
Een bruisende stad als Barcelona mag zeker niet vergeten worden in ons
programma. Kunst van Gaudi, de Sagrada Familia,... je kan het allemaal met je
eigen ogen ontdekken! Shopaholics kunnen dan weer hun hartje ophalen in
Gerona! Mis jij nog een touch of avontuur? Dan voegen wij dit toch
gewoon toe!
We slapen deze week in gezellige tentjes! Haal je zwembroek of bikini al maar
boven, vergeet je reisgids zeker niet in je valies te steken en smeer de beentjes
maar in voor de coolste dansmoves, want dit belooft de reis van je leven te
worden!

extra lang
12
dagen

Domein
Camping Castell Mar
Camping Castell Mar

Locatie
Girona – Spanje
Girona – Spanje

Leeftijd
15-17 jaar
15-17 jaar

Prijs
680,680,-

volledig onder begeleiding van ervaren animatoren

Hoogtepunten

✓ Bezoek aan Aquabrava
✓

Bezoek aan Barcelona

✓

Wind- & golfsurfen

✓

Skimboarden

✓

SUP

✓

Magic Catamaran Sunset
Cruise

✓

Datum
21/07-01/08/2022
30/07-10/08/2022

Bezoek cadaques
per boot
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Voetbalstage Spanje
Laat me raden: jij bent een voetbalfreak en kijkt enorm op naar de voetbalsterren van FC Barcelona of Real
Madrid? Spanje is dan ook een land met topvoetbal!
Geen betere plaats dus om de kneepjes van deze populaire balsport te leren.
We rijden met de bus naar Spanje voor een week voetballes onder de Spaanse
zon!Zowel op het strand, als op de grasmat zal geen doelman nog veilig zijn na
deze week, want jij maakt het speelveld onveilig met je
pasgeleerde technieken.
Jaloers op de vrije trappen van Christiano Ronaldo? Dan leren wij dit toch
gewoon deze week?
Een bezoek aan Camp Nou, het bekende stadion van FC Barcelona, kan zeker niet
ontbreken deze week. Neem plaats op het plaatsje waar jou helden Messi of
Neymar zitten, want jij mag een kijkje nemen in hun kleedkamer!
Naast het voetballen gaan we ons ook ontspannen in waterpretpark Aquabrava,
nemen we plaats op surfborden, nemen we deel aan beachgames,
enzoverder. ’s Avonds kan je jezelf helemaal uitleven tijdens de Discolight
Party, dus haal je coolste dansmoves al maar boven! Dit voetbalkamp in
Spanje zal je niet snel vergeten!

Domein
Camping Castell Mar

Locatie
Girona – Spanje

Datum
21/07-01/08/2022

Leeftijd
12-15 jaar

Prijs
705,-

Hoogtepunten
✓ Bezoek aan aquabrava
✓ Barcelona by day
✓ Bezoek aan Camp Nou
✓ Windsurfen, golfsurfen
✓ Skimboarden
✓ SUP & Beachgames
✓ Discolight party
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✓ Alle voetbaltrainingen

Buitenlandse kampen

Pretparkfun Spanje
Neem je koffer al maar uit de kast en stop er zeker je zwembroek of bikini, je zonnebril, zonnecrème en goed humeur in!
Meer heb je niet nodig om deze week een onvergetelijke reis te
beleven. Deze week zal je zeker strijden voor de titel van beachvolleybalkampioen, maar ook genieten van bubbelbaden en de
stralende zon!
We nemen plaats op de steilste en snelste glijbanen van waterpretpark Aquabrava. Of wat dacht je van het waterspringkasteel
Aquamar? Bereid je zeker ook voor op een tochtje op de
bananenboot en de zodiac.
En het absolute hoogtepunt van deze week beleven we
gegarandeerd in het drukbezochtste attractiepark van
Europa, nl Portaventura. Dit wordt de
rollercoaster van je leven!

Domein
Camping Castell Mar
Camping Castell Mar

Locatie
Girona – Spanje
Girona – Spanje

Datum
21/07-01/08/2022
30/07-10/08/2022

Leeftijd
14-18 jaar
14-18 jaar

Prijs
765,765,-

Hoogtepunten
✓ Waterpretpark Aquabrava
✓ Portaventura Megapretpark
✓ Barcelona by day
✓ Magic Catamaran Sunset cruise
✓ Bezoek Waterworld Lloret de Mar
✓ Discolight Party
✓ 24/24 begeleiding door
eigen animatoren
- 60 -

Je bent al jaren gek van pretparken, en hebt ondertussen al
onze pretparkkampen al drie keer gedaan ? Wel, dan ik het
nu de hoogste tijd om iets heel exclusiefs te gaan doen …
Het Europapark-kamp 2022.
We trekken van maandag tot vrijdag naar het grootste en spectaculairste pretpark van Europa. En dat
dit dé max wordt is nu al zeker. We overnachten in
Camp Resort, vlakbij de inkom van Europapark, en
gaan gedurende 3 dagen op ontdekkingstocht in één
van de populairste pretparken van Europa. Je gaat hier
rollercoasters ontdekken waar je tot nu toe alleen van
kon dromen.
En of dit alles nog niet genoeg is … Vlakbij aan
Europapark kan je het gigantische waterpretpark ‘Rulantica’ terugvinden… Het grootste
waterpretpark van Europa. Dit waterpark heeft 9 themagebieden, waarvan 8 binnen en 1 buiten. Er zijn maar liefts
25 waterattracties, waaronder 17 glijbanen. Daarbuiten kan je ook een duik nemen in het grootste golfslagbad van
Duitsland en een ontspannende tocht maken op de ‘Mystery River’.
Naast het buitenbad en een ‘Wild River’, is er een ligweide waar je op één van 500 ligstoelen kan relaxen, om bij te
komen van al dit watergeweld.
Dat het een drukke week vol plezier van ’s morgens tot ’s avonds gaat worden, staat nu al vast. Schrijf je snel in,
want de plaatsen voor dit unieke kamp zijn beperkt.

Domein

Locatie

Datum

Leeftijd

Prijs

Camp Resort (tipi’s)
Camp Resort (tipi’s)

Rust - DL
Rust - DL

04/07-08/07/2022
15/08-19/08/2022

12-16 jaar
12-16 jaar

555,555,-

Hoogtepunten
✓ 2 dagen toegang in Europapark

Slapen in tipi’s of
woonwagens

✓ 1 dag toegang in Rulantica
✓ busvervoer inbegrepen
✓ slapen vlakbij het park
✓ supertoffe nevenactiviteiten
✓ 24/24 begeleiding door
eigen animatoren
✓ vertrek vanuit
Antwerpen

- 61 -

Buitenlandse kampen

Europapark kamp

Animatorcursus
Je wordt dit jaar 15 jaar en je bent op zoek naar een supermegacoole
-fantastische bezigheid tijdens de schoolvakantie? Schrijf je dan snel in
voor onze animatorencursus en je bent zeker van een toekomst met
fantastische ervaringen tijdens schoolvakanties!
Nog niet helemaal mee met hoe een goede animator zijn? Geen probleem, want wij leren het jou! Je leert omgaan met verschillende leeftijden en hoe goed zorg te dragen voor je deelnemers. We geven je heel
wat tips and tricks om een top spel in elkaar te boksen en hoe jezelf
overtuigend genoeg kan verkleden. Bereid je alvast voor want dit wordt
een week vol zottigheid, veel fun en ongelooflijke ervaringen!
Je loopt hele dagen verkleed rond en af en toe mag je het kleine kind
in jou nog eens naar boven halen. Je zult helemaal klaargestoomd zijn om een succesvolle
stage te doorlopen en nadien je attest ‘animator in het jeugdwerk’ te mogen ontvangen.
Wij willen je alvast welkom heten in onze Activak-vrijwilligersfamilie!

Domein
Kasteel Boterlaerhof
Kasteel Boterlaerhof
Kasteel Boterlaerhof
Heidepark
Kasteel Boterlaerhof

Locatie
Deurne
Deurne
Deurne
Waasmunster
Deurne

Datum
27/02-04/03/2022
03/04-08/04/2022
10/04-15/04/2022
03/07-08/07/2022
30/10-04/11/2022
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Leeftijd
+15 jaar
+15 jaar
+15 jaar
+15 jaar
+15 jaar

Prijs
199,199,199,199,199,-

Ben jij 16 jaar of ouder en een animator of hoofdanimator met
heel wat ervaring en heb je zin om deze kennis door te geven
aan enthousiaste cursisten? Dan is onze instructeurscursus iets
voor jou!
Tijdens de cursus leer je om op een speelse en leuke manier
theorie over te brengen aan cursisten en verdiepen jullie je in het
competentiewerken. Hoe geef ik goede feedback en hoe zorg ik
dat ik een fantastische cursus geef aan toekomstige animatoren?
Dit alles leer je met je mede-cursisten tijdens twee onvergetelijke
weekends!
Na je cursus ben je volledig klaar om stage te lopen en nadien je
instructeursattest in ontvangst te nemen.

Domein

Locatie

Datum

Leeftijd

Prijs

Domein Beverdonk

Retie

14/04-18/04/2022

+16 jaar

199,-

Er is een verplichte startdag op 26/03/2022 op het Kasteel Boterlaerhof te Deurne.

Instructeurscursus
Ben jij 17 jaar of ouder en een animator of hoofdanimator met
heel wat ervaring en heb je zin om deze kennis door te geven
aan enthousiaste cursisten? Dan is onze instructeurscursus iets
voor jou!
Tijdens de cursus leer je om op een speelse en leuke manier
theorie over te brengen aan cursisten en verdiepen jullie je
in het competentiewerken. Hoe geef ik goede feedback en
hoe zorg ik dat ik een fantastische cursus geef aan toekomstige animatoren? Dit alles leer je met je mede-cursisten
tijdens twee onvergetelijke weekends!
Na je cursus ben je volledig klaar om stage te lopen en nadien je instructeursattest in ontvangst te nemen.
Tot dan!
Domein

Locatie

Datum

Leeftijd

Prijs

Kasteel Boterlaerhof

Deurne

25-27/02 + 25-27/03/2022

+17 jaar

199,-

-- 63
63 --

Buitenlandse kampen

Hoofdanimatorcursus

Vier jouw

verjaardag
op Kasteel
Boterlaerhof!
HIP HIP HOERA!
De belangrijkste dag van het jaar is weer
aangebroken: jouw verjaardag! Lekker eten, mooie
cadeautjes en natuurlijk een heerlijke taart… maar
wat kan er ook niet ontbreken aan een geslaagde
verjaardag?
Inderdaad! Een SPETTEREND VERJAARDAGSFEEST.
Een leuk themafeestje met op het einde een echt
feestmaal: frietjes met een curryworst, kipnuggets
of een kaaskroket.
Een feestje duurt altijd 3u. Hoe we die drie uren
invullen, dat kies jij helemaal zelf! Kies snel
een van onze vele formules en dan wordt jouw
verjaardagsfeest zeker de coolste dag van het jaar!
Quadrijden
VR-games

SCAN
MIJ

Lazertag
GellyBall
Nerfbattle
Archery Tag
Boogschieten

✓ Midden in Antwerpen & toch in het groen

✓ Expertise in jeugdwerking

✓ Voor groepen tot 100 personen

✓ Communies, familiefeesten, huwelijken, ...

✓ Perfecte locatie voor schoolklassen

✓ Weekendje weg

Kasteel Boterlaerhof • Vaartweg 444 • 2100 Deurne • +32 495 63 02 42
www.kasteelboterlaerhof.be

Een leuk

weekendje
op Kasteel
Boterlaerhof!
Wil je er graag een weekendje uit met je familiesport- of cultuurgroep, dan is Kasteel Boterlaerhof
zeker voor jullie een aanrader.
Je kan voor je groep het kasteel volledig afhuren, waardoor je tot maximum 39 personen kan overnachten. Er
zijn 7 slaapkamers voorzien, allen voorzien van eigen
sanitair (douche, lavabo en wc). Bovendien is er voor
elke verblijver een lakenpakket met dekens en kussen
voorzien.

Bedrijven
op Kasteel
Boterlaerhof!
Is jouw bedrijf nog op zoek naar een unieke
locatie voor je volgende vergadering, productvoorstelling of teambuilding? Yes. Gevonden!
Op Kasteel Boterlaerhof ontvangen wij jou graag.
We beschikken over verschillende polyvalente
ruimtes, elk met zijn eigen charme. Zin in een
lekker hapje en drankje? Dat kan in onze ultra
moderne bar! Wij kijken er alvast naar uit!

pssst...
Wil je een geheimpje weten? Jij bent niet de enige
die graag op ons Kasteel verblijft. Wij hebben de
eer om elk jaar een zeer speciale gast te mogen
ontvangen... Sinterklaas!
Ook in 2022 komt de goedheiligman weer naar ons
kasteel in Deurne. Zou jij er graag bij zijn? Dan kun
je nu alvast je tickets bestellen via de QR-code of op
www.sinterklaaskasteel.be!
(Maar sssst... niet doorvertellen, hè!)

Algemene voorwaarden Activak vzw
Bijzondere voorwaarden Activak vzw
Artikel 1:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de
dienstverlening van alle in deze brochure (of op
de websites) vermelde kampen door Activak vzw
(hierna ‘Activak’ genoemd):
U kan uw zoon/dochter enkel online inschrijven na
aanmaak van een persoonlijk account via www.
activak.be (via ‘maak me lid’). De deelnemer zal,
voorafgaand aan de inschrijving, kennis nemen
van de algemene voorwaarden van Activak vzw,
en die ook aanvaarden alvorens effectief een inschrijving via het eigen account mogelijk is.
Informatieverplichtingen
Artikel 2:
Om de kampinschrijving correct te laten verlopen,
is het noodzakelijk dat de deelnemer de nodige
en gevraagde informatie correct verstrekt aan
Activak vzw. Wanneer blijkt dat deze informatie
niet correct is, dan behoudt Activak het recht
de vakantie te annuleren met directe ingang of
eventuele extra kosten aan te rekenen binnen de
5 werkdagen na het ontdekken van de foutieve
informatie. De deelnemer dient de Nederlandse
taal te kunnen begrijpen en verklaart in goede
gezondheid te zijn. De deelnemer verklaart ook
dat hij/zij duidelijk weet welke activiteiten in het
programma voorzien zijn, en dat hij/zij hieraan
naar behoren kan deelnemen. In het bijzonder
verklaart de deelnemer aan een watersportkamp
dat hij of zij kan zwemmen op een voor de vakantie passend niveau.
Artikel 3:
Voor de kampen naar het buitenland zijn de volgende officiële documenten verplicht:
- Identiteitskaart (voor deelnemers vanaf 12 jaar)
- een ouderlijke toelating, ondertekend door een
ouder of voogd.(is vereist voor jongeren tot 18
jaar die naar het buitenland reizen) Dit formulier
kan, samen met de medische fiche, vanaf juni terugvinden op ‘mijn activak’ of aangevraagd worden
via administratie@activak.be .
- een Eurocrosskaart of Europese ziekteverzekeringskaart of ander officieel document (aan te
vragen bij het ziekenfonds)
Wij raden deelnemers met een andere nationaliteit aan bij de bevoegde instanties informatie
aan te vragen. (minstens 6 weken voor vertrek)
- Lidkaart van Activak vzw dient digitaal getoond
worden bij aanvang van de vakantie. Deze wordt
automatisch aan ‘mijn activak’ toegevoegd na
betaling van het jaarlijks lidgeld, en is 1 jaar geldig
(jan-dec)
Indien de deelname aan de kampen niet of beperkt kan doorgaan door het ontbreken van één
of meerdere van deze documenten, heeft de
deelnemer geen recht op teruggave van de reeds
betaalde inschrijvingsgelden.
Reisovereenkomst
Artikel 4:
Bij het ondertekenen van het inschrijvingsformulier in deze brochure of aanvraag via de Activak-website gaan de deelnemer en ondertekenaar akkoord met deze algemene voorwaarden,
zoals gepubliceerd in de brochure of op de Activak-website. Kennelijke of druktechnische fouten
zijn niet bindend voor de organisator. Als sommige activiteiten op vakantie toch niet kunnen
doorgaan omwille van bvb pandemie-maatregelen of andere onvoorziene maatregelen, dan
proberen we altijd een evenwaardig alternatief
te voorzien.
Artikel 5:
Na ontvangst van de bestelbon, ondertekend door
de ouders/voogd/begeleider, of van de aanvraag
via de Activak-website, wordt de reservering door
Activak bevestigd door het toesturen of mailen
van de factuur voor het desbetreffende kamp,
samen met de algemene voorwaarden en de
nodige gegevens die nodig zijn om in te loggen
op zijn/haar persoonlijke account, mb ‘Mijn Activak’. Het te storten bedrag is gelijk aan de totaalsom van de reis zoals vermeld in de brochure of
website, eventueel verminderd met kortingen of
vermeerderd met een annuleringsoptie.
Elke factuur is betaalbaar op haar datum. Indien
de factuur minder dan 14 dagen voor aanvang van
het kamp wer opgemaakt, dient de betaling onmiddellijk te gebeuren en uiterlijk voor aanvang
van het kamp in het bezit van Activak vzw te zijn.
Als de factuur na de vervaldatum betaald werd,
zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling
een contractuele schadevergoeding van 10% van
het factuurbedrag en 10% contractuele intresten
op jaarbasis verschuldigd. De vergoeding blijft

verschuldigd ook wanneer de laattijdige factuur in
hoofdsom alleen betaald wordt.
Als er betwistingen zijn omtrent de factuur, dan
moeten die voor de vervaldag schriftelijk aan Activak vzw worden gemeld, zoniet worden ze voor
onbestaand gehouden.
Prijs:
Artikel 6:
De prijs werd gebaseerd op de inkoopprijzen die
van kracht waren bij het ter perse gaan van de
brochure. De vermelde prijs is vast en houdt alle
vermelde diensten in, behalve in bepaalde omstandigheden.
Indien inkoop van brandstoffen, taksen of belastingen wijzigen, zodat ze een effect hebben
op de totale inkoopprijs, dan kan tot maximum 1
maand voor het geplande vertrek de prijs herzien
worden. Leidt de hierboven vermelde wijziging tot
een prijsverlaging, dan gebeurt een prijsaanpassing enkel in verhouding met de daaraan verbonden kosten.
Overeenkomstig artikel 20 juncto 25 van de
Reiswet van 21 november 2017, heeft de deelnemer het recht de gewijzigde pakketreisovereenkomst te aanvaarden, hetzij binnen de 5 werkdagen na de kennisname van de prijsaanpassing, de
overeenkomst op te zeggen, zonder het betalen
van een opzegvergoeding (indien de prijsverhoging meer dan 8% van de totaalprijs van de pakketreis bedraagt).
Indien de deelnemer de pakketreisovereenkomst
opzegt, kan Activak vzw een vervangende pakketreis voorstellen, die de deelnemer kan boeken.
De prijzen omvatten voor de binnenlandse vakanties:
- Verblijf in standaardkamers
- Ganse dag activiteitenpakket, inclusief begeleiding en materialen
- Volpension met water aan tafel, tot het middagmaal op de laatste dag (eten voor speciale maaltijden oas dieet, lactose, etc dient door de ouders
zelf voorzien te worden)
- 24-uren begeleiding door Activak-animatoren
ter plaatse
- Ongevallenverzekering via Ethias
De prijzen omvatten voor de buitenlandse
vakanties:
- Reis per autocar vanuit Antwerpen, alle transfers
van en naar de verblijfsplaats
- Verblijf in tenten (Spanje, Frankrijk, Zweden) of
zoals beschreven in de brochure en op de Activak-website
- Volledig begeleid activiteitenprogramma (of
zoals beschreven op de Activak-website en brochures)
- Ongevallenverzekering via Ethias
- Maaltijden zoals besproken in de brochure of op
de Activak-website.
De prijzen worden per kamp bekend gemaakt,
met aanduiding van wat inbegrepen is. Persoonlijke uitgaven voor bvb het volgen van een dieet
kunnen door de deelnemer niet in mindering
gebracht worden.
Volgende items zijn niet begrepen in de prijs:
- Annuleringsoptie
- Reisverzekering
- Verzekering alle risico’s (diefstal, …)
- Kosten van benodigde reisdocumenten voor de
deelnemer
- Dranken en uitgaven van persoonlijke aard
- Jaarlijks lidgeld à € 5/per deelnemer
- Maaltijden tijdens de heen- en terugreis
- Vervoer naar en van de kampplaats (of vertrekplaats voor bussen). Deelnemers reizen op
eigen initiatief en dragen zelf de kosten van het
transport.
Een prijsvermindering in de vorm van korting
wordt enkel toegekend wanneer deze bij inschrijving met de juiste mededeling aangevraagd
wordt. Kortingen kunnen niet verrekend worden
of terugbetaald worden bij reeds gedane boekingen, en zijn ook niet geldig voor vormingen en
kleuterkampen.

- Meer dan 90 dagen voor aanvang van het kamp:
25% van het factuurbedrag
- Binnen 90 dagen voor aanvang van het kamp:
50% van het factuurbedrag
- Binnen 30 dagen voor aanvang van het kamp of
bij niet komen opdagen: 100% van het factuur
bedrag.
Deze procedure geldt voor zowel betaalde als
niet-betaalde facturen.
Annuleringsoptie via Activak vzw
In geval van ziekte of ongeval voor aanvang van
de vakantie, waarborgt de annuleringsoptie de
terugbetaling van de volledige kampprijs. Deze
optie kost €25 en is enkel van toepassing op onze
kampen met overnachting.
Deze extra optie houdt in dat de deelnemer, in
geval van ziekte, ongeval of overlijden van een
aanverwant in de eerste graad kosteloos kan annuleren, en enkel en alleen als deze annuleringsoptie bij inschrijving genomen werd.
De annulering door de deelnemer moet altijd
digitaal/schriftelijk gebeuren en gestaafd worden
aan de hand van een bijgevoegd (medisch) attest.
Na een telefonische melding dient er steeds een
digitale/schriftelijke melding te volgen door de
deelnemer.
Attesten dienen binnen de week van annulatie
gemaild te worden naar administratie@activak.be.
Als de deelnemer de kamplocatie vroegtijdig
moet verlaten omwille van ziekte, ongeval, persoonlijke redenen of wangedrag, kan geen terugbetaling gebeuren via deze annulatie-optie. Deze
extra optie is vooral bedoeld voor wie vlak voor
vertrek ziek/gewond geraakt en niet meer kan
meegaan op kamp.
OVERDRAAGBAARHEID VAN HET CONTRACT
Artikel 8:
De deelnemer kan zich laten vervangen door een
andere deelnemer, na goedkeuring van Activak
vzw. De vervanger moet van hetzelfde geslacht
zijn en voldoen aan eventueel specifieke voorwaarden zoals omschreven in de brochure. De
oorspronkelijke deelnemer en de vervanger zijn
dan hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van
de deelnameprijs en van de eventuele kosten die
daaraan verbonden zijn.. De vervanging kan enkel
via Activak vzw gebeuren, met kennis van alle
partijen, en uiterlijk 7 dagen voor het begin van
de pakketreis..
ANNULERING DOOR ACTIVAK VZW
Artikel 9:
Activak vzw kan een einde stellen aan de overeenkomst in volgende gevallen:
- Indien het aantal personen dat zich voor de
pakketreis ingeschreven heeft, te klein is om de
pakketreis naar behoren te kunnen uitvoeren, en
de deelnemer door Activak vzw van de opzeg van
de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen
de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar
uiterlijk :
o 20 dagen voor het begin van de pakketreis bij
reizen van méér dan 6 dagen
o 7 dagen voor het begin van de pakketreis bij
reizen van 2 tot 6 dagen
o 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan 2 dagen duren
o Indien Activak de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden (= overmacht) en hij de
deelnemer en zonder de nodige vertraging én
voor het begin van de pakketreis van in kennis
stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.
Onder overmacht wordt oa verstaan: uitzonderlijke weersomstandigheden, intrekken vergunning,
indien 50% van de beschikbare logiecapaciteit of
70 % van de buscapaciteit niet geboekt werd, of
waar de vereiste minima (bv opgelegd door de
Vlaamse Overheid) of van de buitenlandse reizen
niet werden gehaald. Onder overmacht wordt ook
verstaan: rampen en/of beslissingen die door de
overheid opgelegd worden waardoor de reizen
niet kunnen doorgaan.
Annuleert Activak de vakantie cfr. Het bovenstaande, betaald Activak vzw aan de deelnemer alle
bedragen die hij voor de pakketreis betaald heeft
volledig terug en dit zonder enige bijkomende
schadevergoeding verschuldigd te zijn.

ANNULERING DOOR DE DEELNEMER VOOR AANVANG VAN DE VAKANTIE
Artikel 7:
Annulering door de deelnemer is steeds mogelijk.
Je kan kosteloos annuleren tot maximaal 14 dagen
na de inschrijving of als de vakantie binnen deze
termijn aanvat tot aanvang van de vakantie en
dienst steeds schriftelijk te gebeuren aan Activak
vzw. De dag van ontvangst van deze email of brief
ter annulatie geldt als annulatiedatum.
Nadien gelden de volgende annuleringsprocedure
met bijhorende kosten:

WIJZIGING DOOR ACTIVAK VZW
Artikel 10:
Activak vzw kan overgaan tot wijzigingen van
andere bepalingen dan de prijsbepaling. Indien
het gaat om onbeduidende veranderingen, zal
Activak vzw de deelnemer hier op een duidelijke
wijze per mail van in kennis stellen. Een kleine
verandering kan geen reden zijn om de bestaande pakketreisovereenkomst op te zeggen door de
deelnemer.

- 66 -

Als Activak vzw voor aanvang van de vakantie
genoodzaakt is om grotere wijzigingen door te
voeren mbt het kamp, dan zal zij de deelnemer
hiervan snel op de hoogte brengen (voor het vertrek) via het gekende mailadres dat bij inschrijving
werd doorgegeven. In dit geval heeft de deelnemer het recht om zijn/haar kamp kosteloos te
annuleren binnen de 5 werkdagen na de kennisname van de wijziging. Hij/zij dient dit schriftelijk
mee te delen via administratie@activak.be of via
de post. Na het verstrijken van deze termijn wordt
de deelnemer geacht de gemailde wijzigingen te
hebben aanvaard.
AANSPRAKELIJKHEID DOOR ACTIVAK VZW
Artikel 11:
Activak is gehouden voor haar contractuele verplichtingen tenzij:
- Er sprake is van overmacht of een vreemde
oorzaak
- Een deelnemer of derden verantwoordelijk is
voor de tekortkoming in de uitvoering van het
contract
Behalve indien één van voornoemde uitzonderingen van toepassing is, zal Activak vzw bij
schending van haar contractuele verplichtingen,
overgaan tot vergoeding van de schade voor
zover de deelnemer het bewijs leveren van
fout-schade-oorzakelijk verband.
Activak vzw blijft verplicht in nood verkerende
deelnemers te helpen. Als hier kosten aan verbonden zijn, kunnen deze kosten op de deelnemer verhaald worden (mocht de deelnemer
uiteindelijk zelf verantwoordelijk zijn voor de
tekortkoming).
Activak vzw is niet verantwoordelijk voor diefstal,
schade of verlies van persoonlijke bezittingen van
de deelnemer en kan hiervoor niet aansprakelijk
gesteld worden.
Activak medewerkers en -vrijwilligers zijn niet gerechtigd om enige uitspraak te doen aangaande
aansprakelijkheid van de zijde van Activak vzw.
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DEELNEMER
Artikel 12:
De deelnemer wordt aansprakelijk gesteld voor
alle schade indien hij/zij zijn/haar contractuele
verplichtingen niet nakomt of wanneer door zijn
fout materiële of morele schade wordt berokkend
aan personen, goederen of Activak. De fout wordt
beoordeeld door Activak en/of een verantwoordelijke ter plaatse vanuit het normale gedrag
van de deelnemer. Indien de deelnemer door zijn
gedrag de veiligheid of integriteit van Activak-animatoren, personeel of andere deelnemers in het
gedrang brengt, dan heeft Activak het recht om
de deelnemer onmiddellijk voor verdere deelname uit te sluiten. Ouders, voogd of verzorgers
zijn dan ook verplicht er voor te zorgen dat de
deelnemer binnen 24 uur de locatie kan verlaten
en op eigen initiatief en kosten naar huis kan. Alle
daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van
de deelnemer. Een deelnemer die om hierboven
vermelde reden wordt uitgesloten voor verdere
deelname van de vakantie heeft geen recht op
terugbetaling van enige schadevergoeding of andere vergoeding.
KLACHTENREGELING
Artikel 13:
Als de deelnemer een klacht heeft, nog voor de
reisovereenkomst tot uitvoering is gekomen, dan
dient hij/zij zijn/haar klacht schriftelijk te laten
geworden aan Activak via info@activak.be, en
toegevoegd met de nodige bewijsstukken. Klachten tijdens de bepaalde vakantieperiode moeten
terplaatse aan de Activak-vertegenwoordiging
overgemaakt worden en dit op een bewijskrachtige manier. Activak is verplicht de klacht meteen
te onderzoeken en er alles aan te doen naar ieders tevredenheid een oplossing te zoeken. Indien
de klacht terplaatse niet naar tevredenheid van de
deelnemer werd opgelost of indien de deelnemer
terplaatse, om welke reden dan ook, niet in staat
is zijn klacht bij de Activak-vertegenwoordigers
neer te leggen, dan dient maximum 4 weken
na de einddatum van het kamp, de klacht per
aangetekend schrijven te worden ingediend. Bij
overschrijding van deze periode is de klacht niet
meer ontvankelijk.
LIDMAATSCHAP ACTIVAK VZW
Artikel 14:
Elke deelnemer en animator aan een jeugdvakantie moet lid zijn van Activak vzw. Door lid
te worden van Activak, verkrijg je een aantal
voordelen, zoals:
- Alle info over promoties en aanbiedingen
- Toegang tot allerhande voordelen
- Uitnodigingen voor deelname aan activiteiten
- Lidmaatschap per jaar per persoon : € 5
GEVONDEN VOORWERPEN
Artikel 15:
Gevonden voorwerpen worden door Activak tot

eind september bewaard. Nadien is Activak gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan
een goed doel naar keuze. Activak vzw kan niet
gehouden zijn tot enige vergoeding betrekkelijk
gevonden voorwerpen, noch ingeval van verlies
noch ingeval van beschadiging.
HERROEPINGSRECHT
Artikel 16:
De consument beschikt voor de bestellingen van
kampen en reizen via Activak niet over een herroepingsrecht, conform de uitzondering voorzien
in artikel VI.53,12 van het Wetboek van Economisch recht (nl. “de terbeschikkingsstelling van
accommodatie anders dan woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten
met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in
de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien’).
PORTRETRECHT KAMPDEELNEMERS VOOR COMMERCIELE DOELEINDEN
Artikel 17:
Inschrijven voor een Activak-vakantie geeft Activak automatisch de toestemming om foto’s en
ander beeldmateriaal te maken en te publiceren
behoudens schriftelijk bezwaar van de persoon in
kwestie. De betrokkenen heeft te allen tijde recht
op inzage en verbetering van de bewaarde persoonsgegevens.
FISCAAL VOORDEEL
Artikel 18:
Fiscaal voordeel: Activak levert voor deelnemers
onder de 12 jaar een erkend fiscaal attest voor
aftrek van het inschrijvingsgeld ten bedrage van
€ 13 per opvangdag. Duplicaten van dit attest kan
gedownload worden in ‘mijn activak’ op de website, na inloggen op deze site.
Bijkomende informatie:
Ongevallenverzekering
De deelnemers zijn tijdens de vakanties verzekerd voor persoonlijke ongevallen en burgerlijke
aansprakelijkheid tov derden. Daarvoor werd bij
Ethias een verzekering afgesloten met polisnummer 45.410.950 voor Activak vzw. De verzekering
burgerlijke aansprakelijkheid wordt aangesproken
na de familiale verzekering van de deelnemer.
Voor de dekking persoonlijke ongevallen is er een
vrijstelling/franchise van € 25. Een fotokopie van
de verzekeringspolis is verkrijgbaar op aanvraag
bij het Nationaal secretariaat.
Diefstal, schade of verlies van materiaal wordt
niet verzekerd.
Reis- en annuleringsverzekering
In de verkoopprijs is GEEN annulerings-, bijstandsdiefstal of alle risico’s verzekering begrepen. Je
kan een annulatie-optie bijbestellen, maar de
reisverzekering dien je zelf te voorzien. Raadpleeg
hiervoor een verzekeringsagent.
Reiscontractenwet
Conform artikel 65 van de wet van 21.11.2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde
reisarrangementen en reisdiensten, is ‘Activak
vzw’ door Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500
Hasselt verzekerd om in geval van financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de deelnemer verder na te komen. De desbetreffende polis
heeft als nummer 45.410.951.
Ten laatste veertien dagen voor aanvang van het
kamp zal Activak vzw de deelnemers informeren
via ‘mijn activak’ door een laatste info toe te
voegen in de persoonlijke account, met daarin
meer info over de locatie, de bagagelijst, de vertrekuren, enz
Adres hoofdzetel:
Activak vzw
Bredabaan 39
2170 Merksem
Tel: (03)569 98 42
info@activak.be
www.activak.be
Ond.nr: 0464 813 013
BE64 9799 8150 8592
BIC ARSPBE22 (Argenta)

Bestelfomulier
Vooraleer in te vullen, lees zeker aandachtig de algemene voorwaarden op pagina 66.
Lidnummer (indien gekend):
Voornaam:
Naam:
Meisje O

Jongen O

Geboortedatum
Straat en nr
Postcode + gemeente
Tel:

Tel. Werk:

GSM 1:

GSM 2:

E-mail:
Tel werk: GSM 2
Hoe bent u in contact gekomen met Activak?
Bibliotheek – school – internet – vrienden – advertenties – andere
Hoeveel keer nam u reeds deel aan een Activak-kamp?
Wil zich graag inschrijven voor de volgende jongerenreis in 2022
Soort vakantie
Plaats
Periode: van tot
Vakantieprijs:
Samen met vriend(in):								in de groep
Annuleringsoptie binnenland: 25 EUR
Annuleringsoptie buitenland: afhankelijk van het aantal dagen
Prijsvermindering indien van toepassing:
(Vermeld hier welke soort korting en stuur een bewijsje mee met uw inschrijving)
Totaal:
Voor minderjarigen
Vader, moeder of voogd verleent de toestemming tot deelname aan een Activak-vakantie en tot het nemen van de
nodige maatregelen van medische of heelkundige aard in geval van ziekte/ongeval. Tevens voor kennisname van de
algemene en bijzondere voorwaarden in deze brochure of op onze website. Activak vzw beschermt jouw privacy en
garandeert alle rechten waarop je recht hebt, conform de Belgische wetten van 8 december 1992 en van 11 december
1998.
Handtekening vader/moeder/voogd				nr. ID-kaart van ouders
								(indien de deelnemer minderjarig is)

Plaats:
Rekeningnummer voor eventuele terugbetaling:
Op naam van:
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Meer info, boekingen en foto’s
Surf snel naar www.activak.be

