
ONZE 
TROEVEN

 
 - In de Ardennen
 - Vervoer per autocar
 - 11-daagse zomerkampen
 - Een aangepast programma

 - Toffe en deskundige animatoren
 - Soepele betalingsmodaliteiten

KORTING? SURF NAAR WWW.DUINEN-HEIDE.BE

Jeugdvakanties
DUINEN-HEIDE
VOOR AVONTUURLIJKE KIDS VAN 6 TOT 16 JAAR

Jeugdkampen 2017
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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
 

Bijna alle kampen gaan door in het 
vakantiedomein te Bellefontaine (Bièvre) 
in de bosrijke omgeving van Vresse en 
Bouillon. Het tentenkamp gaat door in 

Het Fort van Oelegem (Ranst).

In de Ardennen willen we veel buiten spelen en genieten 
van de bossen en de natuur. Elke groep heeft een eigen 
spellokaal, maar dat gebruiken we alleen bij regenweer.

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

We zorgen voor lekkere en gezonde maaltijden en 
houden rekening met vegetariërs en eetgewoonten 
volgens geloofsovertuiging.

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.

Een autocar brengt je naar de kampplaats.

HOE
 

We werken leeftijdsgericht en er is een 
aparte aanpak voor min 12-jarigen en 

voor plus 12-jarigen. De kinderen spelen 
in groepen, elk met een eigen 
programma en begeleid door 

ervaren animatoren.
In 2017 is het jaarthema 

‘Superhelden’



SUPERHELDEN
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Kinderen en jongeren zijn vaak gefascineerd door bekende 
personages en striphelden.
Of het nu Superman is, Batman, Spiderman, Mega Mindy 
of bekende figuren zijn als Pater Damiaan, Michael Jackson, 
Bob Marley, Nelson Mandela, een ontdekkingsreiziger, een 
groot uitvinder, een sportman,… 
Al deze figuren hebben bijzondere gaven; ze presteerden 
iets bijzonder en zijn daardoor een sprekend voorbeeld voor 
anderen.

Ook gewone mensen verdienen in de bloemetjes gezet te 
worden:
mensen die zich engageren voor anderen,
die wilskracht en doorzettingsvermogen tonen,
die opkomen voor de zwakkeren of voor de vrede,
die anderen kunnen inspireren, …

Tijdens alle kampen in 2017 gaan we op zoek naar de 
superheld in onszelf. Dat doen we doorheen avontuurlijke 
en uitdagende activiteiten.

JAARTHEMA - SUPERHELDEN

JONGER DAN 12 JAAR
Onze deelnemers kijken op naar hun eigen superheld. 
We nodigen ze uit om zich te verkleden als hun eigen 
held. Tijdens het kamp beleven we de avonturen van 
bekende personages of stripfiguren. Dit  is de rode draad 
doorheen alle activiteiten. 
We beleven avontuurlijke gebeurtenissen. We spelen in 
de bossen, gaan op stap, spetsen en ravotten in het water, 
bouwen kampen, trekken op speurtocht, ... 
Het wordt alvast reuze spannend. 
Breng verkleedkledij mee van uw superheld.

Elk kamp telt 2 groepen met elk een eigen, 
aangepast programma aan activiteiten: 
de min-12-jarigen en de plus-12-jarigen

OUDER DAN 12 JAAR
Elke superheld is uniek en heeft bijzondere eigenschappen 
en gaven. Wat zijn jouw eigen gaven? Welke superheld 
wil jij zijn? Gedurende het kamp worden onze 12 tot 
16-jarigen permanent uitgedaagd om de superheld in 
zichzelf te ontdekken door tal van activiteiten en 
opdrachten.
Zowel sport- en sportspelen, bosspelen, natuurtochten, 
orientatie, kaartlezen, touwenparcours, sjorren,... 
komen aan bod. We koken ons eigen potje, maken een 
kampvuur, ravotten en kayakken op de Semois.
Dit moet je gewoon doen!
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PROGRAMMA KAMPEN 2017

Ben je minstens 10 jaar en avontuurlijk aangelegd? Heb 
je veel fantasie en houd je van het buitenleven? Je bent 
niet bang in een verlaten militaire basis?
Jij bent uitgekozen op een geheime locatie om je 
bijzondere gaven te ontdekken en te ontwikkelen van 
superheld. We bereiden ons voor als lid van een 
bijzonder team X-men!
We zijn klaar voor actie! Niets is ons teveel!
Doe je mee, laat het ons dan zeker weten!

We nemen het op tegen onverwachte tegenstanders en 
gaan uitdagingen niet uit de weg.  We zetten onze eigen 
tenten op, koken zelf ons potje en elke avond sluiten we 
af met een kampvuur en straffe verhalen, …

Voor het tentenkamp zorg je zelf voor vervoer. 
Op vraag zorgen we mee voor carpooling.

TENTENKAMP IN FORT OELEGEM (ANTWERPEN)

KROKUSVAKANTIE
KR:  Krokuskamp
van zondag 26 februari tot zaterdag 4 maart 2017

PAASVAKANTIE (2e week)  
PK:  Paaskamp
van zondag 9 april tot zaterdag 15 april 2017

ZOMERVAKANTIE 
ZK1: Zomerkamp 1  
van zaterdag 1 juli tot dinsdag 11 juli 2017

ZK2: Zomerkamp 2  
van dinsdag 11 juli tot vrijdag 21 juli 2017

ZK3: Zomerkamp 3 
van vrijdag 21 juli tot maandag 31 juli 2017

TTK: Tentenkamp
van vrijdag 21 juli tot maandag 31 juli 2017
(vanaf 10 jaar) in het Fort van Oelegem (Ranst)

ZK4: Zomerkamp 4 
van maandag 31 juli tot donderdag 10 augustus 2017

ZK5: Zomerkamp 5   
van donderdag 10 augustus tot zondag 20 augustus 2017

ZK6: Zomerkamp 6  
van zondag 20 augustus tot woensdag 30 augustus 2017

HERFSTVAKANTIE  
HK: Herfstkamp
van zondag 29 oktober tot zaterdag 4 november 2017

KERSTVAKANTIE (1e week)  
KK: Kerstkamp
van dinsdag 26 december tot zondag 31 december 2017



Kampen dagen Prijs Kortingsprijs *

Krokusvakantie 6 dagen  € 160      € 160

Paasvakantie 7 dagen € 175 € 160

Zomervakantie 11 dagen € 270 € 245

Tentenkamp 11 dagen € 270 € 245

Herfstvakantie 7 dagen € 175 € 160

Kerstvakantie 6 dagen € 160 € 160

* Kortingen: vanaf een tweede deelnemende kind uit hetzelfde 
gezin en/of het 2e kamp binnen hetzelfde kalenderjaar.
Extra kortingen zijn mogelijk door inschrijving via speciale 
acties, sommige bedrijven of www.vakantieparticipatie.be.

PRIJZEN JEUGDVAKANTIES 2017

Inbegrepen zijn verblijf, busvervoer (35 €), activiteiten en uitstappen, 
omkadering, verzekering, fiscaal attest, …

Jeugdvakanties DUINEN-HEIDE hanteert graag gezinsvriendelijke 
deelnameprijzen met soepele afbetalingsmogelijkheden op 
voorwaarde dat de gemaakte afspraken nageleefd worden.
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Het organiseren van kampen vraagt voorbereiding. Wacht niet 
om in te schrijven. Voor extra kortingen, info en inschrijven 
kan je terecht op onze website: 

www.duinen-heide.be en klik op kampen.

INSCHRIJVEN

Naam (deelnemer):  .......................................................

Voornaam:  ....................................................................  

Straat:  ..........................................................................  

Nr:  ..............     bus: .....       postcode:  .........................  

Gemeente:  ...................................................................

Telefoon:  ..... / ...............................................................

Gsm:  ........... / ...............................................................  

Email:  ..........................................................................

Geboortedatum: ....../........./............

         jongen                       meisje

Gevraagde opstapplaats (busvervoer):

         Brugge                       Berchem (Antwerpen)               

         Gent                          Leuven

         Schaarbeek                .................................           

                 

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Inschrijving voor kamp:

Vergeet de achterzijde niet in te vullen!!!

Krokuskamp van zo 26 februari tot/met za 4 maart ’17
Paaskamp van zo 9 april tot/met za 15 april ’17
Zomerkamp 1 van za 1 juli tot/met di 11 juli ‘17
Zomerkamp 2 van di 11 juli tot/met vr 21 juli ‘17
Zomerkamp 3 van vr 21 juli tot/met ma 31 juli ‘17
Tentenkamp van vr 21 juli tot/met ma 31 juli ‘17
Zomerkamp 4 van ma 31 juli tot/met do 10 aug ‘17
Zomerkamp 5 van do 10 aug tot/met zo 20 aug ‘17
Zomerkamp 6 van zo 20 aug tot/met woe 30 aug ‘17
Herfstkamp van zo 29 oktober tot/met za 4 november ‘17
Kerstkamp van di 26 december tot/met zo 31 december ‘17



Laat het ons 
zo snel mogelijk weten.

KAN JE ER TOCH 
NIET BIJ ZIJN?
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jeugdva
k
anties DUINEN-H

EIDE vzw

School:  .................................................................

Naam en voornaam inschrijver:  ..............................

Relatie tot de deelnemer: .......................................

Ik leerde DUINEN-HEIDE kennen via:   .....................

Ik stort onmiddellijk een voorschot van € 75 op 
rekeningnummer IBAN: BE53 7895 5476 5953 van 
Jeugdvakanties DUINEN-HEIDE vzw (met vermelding 
van het gekozen kamp en de naam en voornaam van 
de deelnemer).
 Ik wil niet dat foto’s van mijn kind(eren) worden gebruikt 
 voor publicatie. (website, folders, affiche, ...)
 Ik verkies vegetarisch eten voor mijn kind(eren)
 Ik verkies dat mijn kind(eren) geen varkensvlees eten
 Ik heb recht op een (extra) korting/tegemoetkoming: 

 ...................................................................
Uw adresgegevens worden opgenomen in een bestand van 
Jeugdvakanties DUINEN-HEIDE vzw. Overeenkomstig de 
privacywet van 8/12/1992 heeft u steeds het recht op inzage 
en correctie van de bewaarde gegevens.

Handtekening van de ouder:                       Stempel van werkgever:

De ouders bevestigen deelname door storting van het voorschot.

© Elke Pirard

De betalingsmogelijkheden 
en annulatievoorwaarden 

vind je in ons huishoudelijk 
reglement op 

www.duinen-heide.be

Stuur de inschrijvingsstrook (één per kind) terug of schrijf in via 
de website www.duinen-heide.be. We sturen een bevestiging. 
Een drie-tal weken voor het kamp ontvang je nog de laatste infor-
matie en busregeling. CONTACT:

Voor informatie, inschrijving, 
uw opmerkingen en suggesties

Schrijf zoveel mogelijk in 
via email of website.

SECRETARIAAT 
Jeugdvakanties 

DUINEN-HEIDE vzw

Koning Albertlaan 58, 
3010 Kessel-Lo (Leuven)

TEL 016-26 17 69
GSM 0468-20 50 20

info@duinen-heide.be
www.duinen-heide.be

Bankrekening: BE53 7895 5476 5953

VAKANTIE-ADRES:
Jeugdverblijfcentrum DUINEN-HEIDE

Village 20
5555 Bellefontaine

TEL 061-51 13 61

Denk eraan: 
bel liefst tijdens de maaltijden 

Met de steun van DE VLAAMSE OVERHEID      .

V.U. Marc Van Nieuwenhuysen



SURF NAAR WWW.DUINEN-HEIDE.BE

• KROKUSVAKANTIE 
• PAASVAKANTIE 
   van zondag t.e.m. zaterdag (2e week)
• ZOMERVAKANTIE 
• HERFSTVAKANTIE 

WWW.IKWORDLEIDER.BE
Wil je jeugdleider worden?
We zoeken enthousiaste leid(st)ers 
voor onze kampen!

We organiseren vorming tot begeleider in het 
jeugdwerk tijdens de schoolvakanties:




