
ONZE 
TROEVEN

    11-daagse zomerkampen
Tijdens alle vakantieperiodes
5 kampplaatsen in Vlaanderen

Toffe en deskundige animatoren
Soepele betalingsmodaliteiten

Een aangepast programma
Vervoer per autocar

DUINEN-HEIDE
VOOR AVONTUURLIJKE KIDS VAN 5 TOT 15 JAAR

Jeugdkampen 2019

JEUGDVAKANTIES

WWW.DUINEN-HEIDE.BE



32

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
 

We gaan dit jaar een tournée op 
verschillende kampplaatsen in Vlaanderen. 

Elk domein heeft zijn eigen 
mogelijkheden. Het tentenkamp gaat 
door in het Fort van Oelegem (Ranst).

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.

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 2019 is het jaarthema 

‘save the planet’
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Het is een feit: Onze planeet wordt bedreigd door een veelvoud 
aan menselijke activiteiten. Bossen worden gekapt. Er wordt 
gestroopt op kwetsbare diersoorten. CO2 wordt massaal 
uitgestoten waardoor het klimaat aan het opwarmen is. De 
mensheid speelt met haar toekomst!
In 2019 willen we deze problematiek aankaarten met het 
jaarthema “save the planet”.

We willen doorheen onze spelen en onze activiteiten onze 
deelnemers bewust maken van het feit dat iedereen zijn 
steentje kan bijdragen voor het behoud van onze aarde. 
Daarom sturen we onze kinderen op expeditie naar verschillende 
leefgebieden in de wereld, op zoek en verkenning van 
bedreigde leefomgeving en diersoorten.
Elk kamp heeft een eigen mascotte als bindend figuurtje 
doorheen de kampactiviteiten. We gebruiken de deelthema’s 
als inspiratiebron en bindmiddel bij het verhalend kader.    

JAARTHEMA - save the planet

BEN JE JONGER DAN 12 JAAR
Op elk kamp loodst de mascotte je doorheen het 
kampverhaal en brengt je op diverse plaatsen waar je 
uitgenodigd wordt tot het beleven van tal van avonturen 
waarvan de kinderen deel uitmaken. 
We spelen in de bossen, gaan op stap, ravotten in het 
water, bouwen kampen, trekken op speurtocht, ... 
Het wordt alvast reuze spannend. 
Breng alvast wat verkleedkledij mee.

Elk kamp telt 2 werkingen met elk een eigen, 
aangepast programma aan activiteiten

BEN JE OUDER DAN 12 JAAR
Gedurende het kamp worden onze 12 tot 15 -jarigen 
permanent uitgedaagd om  zichzelf te ontdekken door 
tal van activiteiten en opdrachten. De mascotte vormt 
de rode draad doorheen het kampverhaal. 
Dit vertaalt zich in sport- en sportspelen, bosspelen, 
natuurtochten, oriëntatie, kaartlezen, touwenparcours, 
sjorren,… komen aan bod. We koken ons eigen potje, 
maken een kampvuur, ravotten en nog veel meer. Dit 
moet je gewoon doen!save the planet
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 PROGRAMMA KAMPEN 2019

KROKUSVAKANTIE
KR:  Krokuskamp: Op expeditie naar eiland Maui
van maandag 4 maart tot zondag 10 maart
in Sint-Pauluscentrum te Rotselaar
Sammy de schildpad maakt een reis doorheen de grote 
oceaan. Op het eiland Maui krijgt hij te maken met olielekken 
van schepen en overbevissing.

PAASVAKANTIE (2E WEEK)  
PK:  Paaskamp: Op expeditie naar het Virunga park
van maandag 15 april tot zondag 21 april
in Roosendael te Sint-Katelijne-Waver
Dit gebied is het eerste nationaal park van Afrika. Een bekende 
bewoner uit dit gebied is Tarzan. Samen met Tuk de gorilla 
trekken zij door de bergachtige jungle.

ZOMERVAKANTIE 
ZK1: Zomerkamp 1: Op expeditie naar het Great Barièrerif 
van maandag 1 juli tot donderdag 11 juli
in De Schildpadhoeve in Retie
Nemo is een jong clownvisje dat leeft aan de kust van Australië. 
Het rif zelf wordt bedreigd door verzuring en stijging van de 
temperatuur van de oceaan.

ZK2: Zomerkamp 2: Op expeditie naar Duffys forest 
van donderdag 11 juli tot zondag 21 juli
in Sint-Pauluscentrum te Rotselaar
Skippy de kangoeroe leeft samen met zijn vrienden emoes 
en koala’s in Australië en houdt van open bosgebieden met 
eucalyptus en vlaktes.

ZK3: Zomerkamp 3: Op expeditie naar het Wolong natuurreservaat
van zondag 21 juli tot woensdag 31 juli
in De Hoge Rielen te Kasterlee
Po de panda woont in dit natuurgebied in China waar de reuze 
panda bedreigd wordt.

TTK: Tentenkamp: Op expeditie naar het fort van Oelegem
van zondag 21 juli tot woensdag 31 juli
(vanaf 10 jaar) in het Fort van Oelegem (Ranst)
Vleermuizen voelen zich thuis in het Fort van Oelegem. Door 
het verdwijnen van hun jachtgebieden, verblijfplaatsen en het 
gebruik van pesticiden, dreigen deze dieren uit te sterven. 
Vampie de vleermuis, toont je hoe ze leven. 

ZK4: Zomerkamp 4: Op expeditie naar Tijuca Park
van woensdag 31 juli tot zaterdag 10 augustus
in Het Oud Station te Oudenaarde
Dit park ligt in een regenwoud in de buurt van de Braziliaanse 
stad Rio. In dit gebied komen apen voor, maar ook felgekleurde 
vogels. Blue is een zeldzame papegaai die te maken krijgt met 
ontbossing en illegale vangst voor verkoop op zwarte markten.

ZK5: Zomerkamp 5: Op expeditie naar Kaziranga (India) 
van zaterdag 10 augustus tot dinsdag 20 augustus
in Sint-Pauluscentrum te Rotselaar
Balou de beer neemt je mee op avontuur doorheen de jungle 
en laat je kennis maken met bedreigde Aziatische neushoorns, 
Aziatische olifanten en Bengaalse tijgers.

ZK6: Zomerkamp 6: Op expeditie naar het Kruger park 
van dinsdag 20 augustus tot vrijdag 30 augustus
in Sint-Pauluscentrum te Rotselaar
Het Kruger national park is een savanne-gebied in Zuid-Afrika. 
Simba de leeuw neemt je mee op safari door het park.

HERFSTVAKANTIE  
HK: Herfstkamp: Op expeditie naar het Yellowstone park
van maandag 28 oktober tot zondag 3 november
in Sint-Pauluscentrum te Rotselaar
Yellowstone national park is een natuurgebied in Noord-Amerika. 
Koda de grizzly beer stelt je voor aan de andere bewoners en 
zal je gids zijn. 

KERSTVAKANTIE (1E WEEK)  
KK: Kerstkamp: Op expeditie naar Antartica
van donderdag 26 december tot dinsdag 31 december
in Sint-Pauluscentrum te Rotselaar
Op Antartica, dat volledig bedekt is met sneeuw en ijs, komen 
veel diersoorten voor, waaronder walvissen, orka’s en pinguïns. 
Mumble, een keizerspinguïn, neemt je mee doorheen Antartica. 
Hij toont je de gevolgen van het plastiek in de oceanen en de 
opwarming van de aarde.



Kampen dagen Prijs Kortingsprijs *

Krokusvakantie 7 dagen  € 160      € 160

Paasvakantie 7 dagen € 175 € 160

Zomervakantie 11 dagen € 275 € 250

Tentenkamp 11 dagen € 275 € 250

Herfstvakantie 7 dagen € 175 € 160

Kerstvakantie 6 dagen € 160 € 160

PRIJZEN JEUGDVAKANTIES 2019

* De kortingsprijs is van toepassing vanaf een tweede deelnemend 
kind uit het zelfde gezin en/of het tweede kamp in het zelfde 
kalenderjaar.
* Schrijft u op het zelfde moment en tegelijkertijd met uw 
kind, ook een vriend (buiten je gezin) in voor hetzelfde 
kamp, via de website, dan krijgen uw kind en die vriend, 
beiden de kortingsprijs. (vermeld de naam van de vriend op uw 
inschrijving). 

Sommige ouders kunnen inschrijven via het Steunpunt 
Vakantieparticipatie.

Er zijn een aantal mogelijkheden voor extra kortingen, maar 
ook om je deelnamegeld gedeeltelijk terug te krijgen, bijvoorbeeld 
via je mutualiteit, je werkgever en soms ook via je gemeente, 
je belastingen,...

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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Ben je minstens 10 jaar en avontuurlijk aangelegd? Je 
bent niet bang van vleermuizen? Want ook in het Fort van 
Oelegem, een verlaten militaire basis, voelen vleermuizen 
zich thuis. Het verdwijnen van hun jachtgebieden, zomer- en 
winterverblijfplaatsen en het gebruik van pesticiden en 
insecticiden dragen bij tot het uitsterven van deze dieren. 
Vampie de vleermuis neemt je mee in hun leefwereld en toont  
je hoe je deze diersoort kan beschermen

Houd je van het buitenleven? Gedurende 11 dagen slaan we 
onze tenten op in het Fort, dat enkel toegankelijk is door een 
loopbrug en omringd door een gracht. We koken zelf ons 
potje bovenop de bunker. We gaan ook uitdagingen niet uit 
de weg. We zitten niet stil! Elke dag doen we een actie en 
een opdracht. We gaan eveneens op uitstap naar tal van 
bezienswaardigheden in de omgeving. Elke avond sluiten 
we onze dag af met een kampvuur en straffe verhalen,… Dit 
wordt een kamp in de natuur, om nooit meer te vergeten!

Kies je voor dit tentenkamp, wacht dan niet om te reageren, 
want de plaatsen zijn vlug volzet ! Er wordt geen vervoer naar 
en van Oelegem voorzien, maar we zorgen voor carpooling.

TENTENKAMP IN FORT OELEGEM (RANST)
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© Elke Pirard

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 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

U kan inschrijven  via onze website: www.Duinen-Heide.be, 
maar ook gewoon via email of zelfs telefonisch. 
Nadien ontvangt u altijd een “bevestiging” van uw inschrijving(en). 
Zo’n 2 tot 3 weken voor de aanvang ontvangt u per post nog 
een brief met de laatste richtlijnen voor vertrek en terug-
komst, de medische fiche, een kledinglijst en een afrekening 
van de kosten.

HOE INSCHRIJVEN

Lees zeker onze 
deelname- en annulerings-

voorwaarden. Deze vind je in 
het huishoudelijk reglement 
op www.duinen-heide.be

Jeugdvakanties 
DUINEN-HEIDE hanteert 
graag gezinsvriendelijke 

deelnameprijzen met soepele 
afbetalingsmogelijkheden 

op voorwaarde dat de 
gemaakte afspraken 
nageleefd worden.

Spijtig, maar laat het ons 
zo snel mogelijk weten, zodat 

we iemand anders kunnen 
laten meegaan!

KAN UW KIND(EREN)
ER TOCH NIET BIJ ZIJN?

Uw gegevens worden 
opgenomen in het 

bestand van Jeugdvakanties 
DUINEN- HEIDE vzw volgens 

de nieuwe privacywet 
(GDPR) van 25/5/2018. 



ONZE 
TROEVEN

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

WWW.IKWORDLEIDER.BE

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

Jeugdvakanties
DUINEN-HEIDE


