JEUGDVAKANTIES

DUINEN-HEIDE
VOOR AVONTUURLIJKE KIDS VAN 5 T/M 15 JAAR

ONZE
TROEVEN
11-daagse zomerkampen
Tijdens alle vakantieperiodes
Kampplaatsen in heel Vlaanderen
Toffe en deskundige animatoren
Soepele betalingsmodaliteiten
Een aangepast programma
Vervoer per autocar

Jeugdkampen 2021
DUINEN-HEIDE.BE
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EVEN VOORSTELLEN: DUINEN-HEIDE

WIE

Jeugdvakanties DUINEN-HEIDE is
een erkende, landelijke jeugdorganisatie
gesteund door de Vlaamse Gemeenschap.
We zijn een organisatie waar respect en
samenleven, maar vooral leuk spelen
centraal staan. We zorgen voor een warme,
speelse omgeving. Ervaren animatoren
begeleiden de kampen.
De vakantie van je kind start bij
DUINEN-HEIDE.

WAAR

Een autocar brengt je naar de kampplaats.

Elke leefgroep heeft zijn eigen slaapruimte,
want de oudere jongeren gaan iets later slapen.

We gaan dit jaar op op kamp
te Rotselaar, Herentals en Oelegem.
Elk domein heeft zijn eigen
mogelijkheden. Het tentenkamp
gaat door in het Fort van Oelegem
(Ranst). Met het fietskamp maken
wij een tocht
doorheen Vlaanderen.

We zorgen voor lekkere en gezonde maaltijden en
houden rekening met vegetariërs en eetgewoonten
volgens geloofsovertuiging.
We willen veel buiten spelen en genieten van de bossen
en de natuur. Elke groep heeft een eigen spellokaal, maar
dat gebruiken we alleen bij regenweer.
Er is geen bezoekdag. Telefoneren liefst tijdens de
maaltijden, maar je mag zeker elke dag schrijven.
Laat waardevolle en dure voorwerpen thuis.
DUINEN-HEIDE is niet verantwoordelijk voor verlies of
schade, zelfs niet als ze in bewaring gegeven werden.

Let wel: al onze kampen zijn corona-proof!

HOE

De kinderen spelen in groepen,
elk met een eigen
programma en begeleid door
ervaren animatoren.
In 2021 is het jaarthema:

Out of the

BOX
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JAARTHEMA - Out of the BOX
Dit jaar is het thema best wel speciaal te noemen. We willen
activiteiten doen die “out of the box” zijn, niet vanzelfsprekend of waaraan je niet direct denkt. Alles wordt mogelijk. De
leiding zorgt ervoor dat we bij elk kamp letterlijk en figuurlijk
‘out of the box’ gaan. Daarom kiezen we dit als jaarthema! Je
zal bij de beschrijving van de kampen geen specifieke naam
terugvinden. Het blijft een verrassing en mysterieus tot het
laatste moment.
Tot een maand voor de aanvang van het kamp verklappen
we beetje bij beetje een deel van het komende thema via
sociale media en onze website www.duinen-heide.be/box.
Je moet dus goed uitkijken! Zoek jouw doos en haal jouw
deelthema tevoorschijn. 10 dozen staan klaar voor 10
themakampen! Eén voor één zullen we deze openen. Laat
je verrassen!

Elk kamp telt 2 werkingen met elk een eigen benadering
en een aangepast programma
BEN JE JONGER DAN 12 JAAR?

We spelen zoveel mogelijk in de buitenlucht. We gaan op
tocht of op stap, we ravotten in het water, bouwen kampen,
trekken op speurtocht, spelen in de bossen,... Daarnaast
zijn er knutselactiviteiten, een kampvuur met liedjes, een
toneelopdracht, maar ook pleinspelen,...
Elke dag vinden wij in onze mystery box verschillende
opdrachten die samenwerking, vindingrijkheid en creativiteit
vergen. We vertellen daarover nog niets! Piko en Bello zullen
je helpen zoeken! Het wordt reuze spannend!

Het leven op kamp is zeker niet saai! Integendeel! Aan de
deur van het heem staat een mystery box waarin we telkens
een boodschap of een voorwerp vinden dat de aanleiding
zal zijn voor een volgende activiteit. We zoeken uitdagingen,
nieuwe activiteiten, uitstappen, opdrachten,... Zo komen wij
telkens voor toffe en unieke verrassingen te staan! Zoek mee
naar de opdracht en tracht ze op te lossen. Om het resultaat
te vinden, moet je verder denken dan je neus lang is: Out of
the Box! Piko en Bello zijn de 2 personages die ons verder
helpen en inspireren.

BEN JE OUDER DAN 12 JAAR?

Gedurende het kamp worden onze 12 tot 15-jarigen
permanent uitgedaagd om zichzelf te ontdekken door
tal van proeven, activiteiten en opdrachten. Dit gaat als
een queeste, een vervolgverhaal, waarbij je elke dag via
de mystery box een tip kan ontdekken om uiteindelijk op de
laatste dag tot de oplossing te komen!
Uiteraard is het groepsgebeuren belangrijk!
Dit vertaalt zich ook in sport- en sportspelen, bosspelen,
natuurtochten, oriëntatie, kaartlezen, touwenparcours, sjorren,… We maken een kampvuur, ravotten en nog veel meer.
Dit moet je gewoon doen!
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PROGRAMMA KAMPEN 2021
KROKUSVAKANTIE

KR: Krokuskamp: BOX 1
van maandag 15 februari t/m zondag 21 februari
in Sint-Pauluscentrum te Rotselaar

PAASVAKANTIE (1E WEEK)

PK: Paaskamp: BOX 2
van maandag 5 april t/m zondag 11 april
in Sint-Pauluscentrum te Rotselaar

TTK: Tentenkamp:
van zaterdag 31 juli tot dinsdag 10 augustus
(vanaf 12 jaar) in het Fort van Oelegem (Ranst)
ZK4: Zomerkamp 4: BOX 6
van zaterdag 31 juli tot dinsdag 10 augustus
in De Brink te Herentals
ZK5: Zomerkamp 5: BOX 7
van dinsdag 10 augustus tot vrijdag 20 augustus
in Sint-Pauluscentrum te Rotselaar
ZK6: Zomerkamp 6: BOX 8
van vrijdag 20 augustus tot maandag 30 augustus
in Sint-Pauluscentrum te Rotselaar

HERFSTVAKANTIE

HK: Herfstkamp: BOX 9
van maandag 1 november tot zondag 7 november
in Sint-Pauluscentrum te Rotselaar

KERSTVAKANTIE (1E WEEK)

KK: Kerstkamp: BOX 10
van zondag 26 december tot vrijdag 31 december
in Sint-Pauluscentrum te Rotselaar
.

ZOMERVAKANTIE

ZK1: Zomerkamp 1: BOX 3
van donderdag 1 juli t/m zondag 11 juli
in Sint-Pauluscentrum te Rotselaar
FK: Fietskamp:
van zaterdag 10 juli tot maandag 19 juli
ZK2: Zomerkamp 2: BOX 4
van zondag 11 juli t/m woensdag 21 juli
in Sint-Pauluscentrum te Rotselaar
ZK3: Zomerkamp 3: BOX 5
van woensdag 21 juli t/m zaterdag 31 juli
in Sint-Pauluscentrum te Rotselaar
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Mag het ietsje meer zijn?

Kies dan voor het tentenkamp of het fietskamp!

FIETSKAMP DOORHEEN VLAANDEREN
Deze zomer trekken we er op uit met de fiets, langs veilige
landelijke gebieden en bezienswaardigheden. We overnachten
elke dag op een andere locatie. We koken ons eigen potje.
Uiteraard nemen wij ook de tijd om te rusten, bezoeken we tal
van bezienswaardigheden en voorzien we ook spel en sport.
Vanaf 12 jaar kan je mee. Je moet wel wat avontuurlijk en
ondernemend zijn! Samenwerking is de boodschap!
Aan dit kamp is ook voor jou enige voorbereiding nodig.
Zorg voor een fiets die in orde is. In beperkte mate kunnen
we daarbij helpen! De fietsen worden een aantal dagen op
voorhand verzameld. Wij vertrekken vanuit Antwerpen en
komen 10 dagen later aan in Gent.
Ouders en begeleiders kunnen hun jongeren volgen via een
gesloten facebookgroep.

PRIJZEN KAMPEN 2021
Kampen

TENTENKAMP IN FORT OELEGEM (RANST)
Ben je tussen 12 en 16 jaar oud en avontuurlijk aangelegd?
Houd je van het buitenleven en trek je er graag op uit? We
verblijven gedurende 11 dagen in het Fort van Oelegem - een
verlaten militaire basis – waar ook vleermuizen zich thuis
voelen.
We zetten onze eigen tenten op, koken zelf ons potje
bovenop de bunker. Iedereen draagt zijn steentje bij om er
een onvergetelijk kamp van te maken! We trekken er elke
dag op uit. Elke avond sluiten we af met een kampvuur en
straffe verhalen. Het leven in en rond het tentenkamp is de
uitgesproken plaats om jezelf te bewijzen!
Voor het tentenkamp zorgt u zelf voor vervoer. Het is
beperkt mogelijk om met de autocar mee te rijden tot
Berchem. Vervolgens haalt de leiding de deelnemers daar
op en brengt iedereen naar de kampplaats.

Een maand voor de start nemen we contact met je op! Schrijf
daarom op tijd in! Er is geen vervoer voorzien naar de startplaats. Ouders en begeleiders kunnen hun jongeren volgen
via een gesloten facebookgroep.

dagen

Prijs

Kortingsprijs *

Krokusvakantie

7 dagen

€ 170

€ 160

Paasvakantie

7 dagen

€ 180

€ 160

Zomervakantie

11 dagen

€ 285

€ 250

Fietskamp

10 dagen

€ 285

€ 250

Tentenkamp

11 dagen

€ 285

€ 250

Herfstvakantie

7 dagen

€ 180

€ 160

Kerstvakantie

6 dagen

€ 170

€ 160

*De kortingsprijs is van toepassing:
- voor meerdere deelnemers uit eenzelfde gezin of
voorziening aan hetzelfde kamp;
- vanaf meerdere kampen per deelnemer in 2021
- Schrijf je daarbij ook een vriendje in voor hetzelfde kamp,
dan krijgt elk kind de gezinskorting als je de naam vermeldt
bij jouw inschrijving.
Extra kortingen zijn mogelijk bij inschrijving tijdens speciale
acties en via de website www.iedereenverdientvakantie.be
Korting is niet verenigbaar met een VIST-SA in de jeugdhulp.
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KAN UW KIND(EREN)
ER TOCH NIET BIJ ZIJN?

Lees zeker onze
deelname- en annuleringsvoorwaarden. Deze vind je in
het huishoudelijk reglement
op www.duinen-heide.be

Spijtig, maar laat het ons
zo snel mogelijk weten, zodat
we iemand anders kunnen
laten meegaan!

Uw gegevens worden
opgenomen in het
bestand van Jeugdvakanties
DUINEN- HEIDE vzw volgens
de nieuwe privacywet
(GDPR) van 25/5/2018.

Schrijf zoveel mogelijk in
via email of website.
Jeugdvakanties
DUINEN-HEIDE hanteert
graag gezinsvriendelijke
deelnameprijzen met soepele
afbetalingsmogelijkheden
op voorwaarde dat de
gemaakte afspraken
nageleefd worden.

HOE INSCHRIJVEN?
U kan inschrijven via onze website www.duinen-heide.be,
maar ook gewoon per email of telefonisch. Na de inschrijving
ontvangt u per email een bevestiging. Zo’n 2 tot 3 weken voor
de aanvang van het kamp ontvangt u een email met de laatste
richtlijnen voor vertrek en terugkomst, de medische fiche, een
checklist voor kledij en een afrekening van de bijdrage.
Slechts als u geen email opgeeft, versturen we per post.
Wie ingeschreven is, wordt ook verwacht deel te nemen!
We zouden graag zien dat het kamp betaald is voor de
aanvang ervan. Zie het huishoudelijk reglement en
deelnemingsvoorwaarden.

SECRETARIAAT
Jeugdvakanties
DUINEN-HEIDE vzw
Koning Albertlaan 58
3010 Kessel-Lo (Leuven)
TEL 016-26 17 69
GSM op kamp 0468-20 50 20
info@duinen-heide.be
www.duinen-heide.be
Bankrekening:
BE53 7895 5476 5953
Met de steun van DE VLAAMSE OVERHEID

.

V.U. Marc Van Nieuwenhuysen
© Elke Pirard

JEUGDVAKANTIES

DUINEN-HEIDE

We zoeken enthousiaste leid(st)ers
voor onze kampen!

ONZE
TROEVEN
TROE
VEN

- erkende vormingstrajecten
- persoonlijke aanpak
- vervoer per autocar
- toffe & deskundige begeleiding
- engagement in eigen kampen

IKWORDLEIDER.BE

WWW.

