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Let wel: al onze kampen zijn corona-proof!

EVEN VOORSTELLEN: DUINEN-HEIDE

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.
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Voor het verhaal van onze themakampen keren we in 
onze verbeelding terug naar het begin van de jaren 1800 
toen kolonisten vanuit de 13 koloniën aan de Oost-kust 
van Amerika verder naar het westen trokken om zich daar 
te vestigen en een nieuw leven te beginnen. De kolonisatie 
ging meestal ten koste van de oorspronkelijke bewoners, 
de Indianen. Er ontstonden twisten en ook oorlogen met 
de indianen die hun land trachten te verdedigen.
 
De meeste kolonisten waren gewone boeren die een 
ranch startten met koeien en landbouw. Er ontstonden 
dorpjes die zich ontwikkelden tot grote steden met 
eigen saloons, een bank, een kruidenier, een kapper, 
een kerkje. Er ontstond een heuse handel, o.a. in vee. 
Cowboys brachten het vee van de landerijen naar de 
steden. Er werden spoorwegen aangelegd. 
En natuurlijk trokken nieuwe steden ook boeven aan die 
op hun manier veel geld wilden verdienen: een bankroof, een 
trein beroven, goudzoekers,.. Twisten werden beslecht 
op straat of in de saloon. Er kwamen sherrifs, marchall’s 
en zelfs rangers.
Het leven was hard.

JAARTHEMA - FAR WEST Stories
Dit fietskamp richt zich naar jongeren van 12 t.e.m 18 jaar. 
Je moet wel wat avontuurlijk en ondernemend zijn! Samen-
werking is de boodschap!

Deze zomer trekken we er op uit met de fiets voor een 
tocht van 11 dagen. 
Via het fietsroutenetwerk doorkruisen we Vlaanderen langs 
veilige landelijke gebieden  en bezienswaardigheden. We 
rijden elke dag 40 tot 50 km. We overnachten steeds op 
een andere locatie: in een heem, in tenten, of zelfs in een 
boerderij,... We koken ons eigen potje. Uiteraard nemen 
wij ook de tijd om te rusten. Sport en spel behoren tot onze 
dagelijkse activiteiten. De nadruk ligt op het beleven, het 
ervaren, het groepsgevoel,.. Een bezemwagen volgt de 
groep en zorgt voor de veiligheid, de innerlijke mens en al 
het materiaal !

Aan dit kamp is ook voor jou enige voorbereiding nodig. 
Neem je deel aan onze fietstocht, dan vragen wij je om je 
hierop fysiek en mentaal voor te bereiden aan de hand van 
enkele opdrachten.  
Zorg voor een fiets die in orde is. In beperkte mate kunnen 
we daarbij helpen! Enkele dagen voor de start halen we 
bij iedereen de fiets en bagage op. Wij vertrekken vanuit 
Antwerpen en komen 11 dagen later aan te Gent.

Ouders en begeleiders kunnen deze tocht volgen in een 
gesloten facebookgroep !
Dit fietskamp wordt zeker een toffe en geweldige ervaring !

FIETSKAMP DOORHEEN VLAANDEREN
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 PROGRAMMA KAMPEN 2022

KROKUSVAKANTIE
KR:  Krokuskamp: High Chaparral
De grootste veeranch van de streek
van maandag 28 februari t/m zondag 6 maart 
in Sint-Pauluscentrum te Rotselaar

PAASVAKANTIE (1E WEEK)  
PK:  Paaskamp: De sherrif van Dodge City
Handhaving van de wet
van maandag 4 april t/m zondag 10 april
in Sint-Pauluscentrum te Rotselaar

ZOMERVAKANTIE 
ZK1: Zomerkamp 1: Verhalen van de Texas Rangers
Avonturen van de Texas Rangers (sherrifs)
van vrijdag 1 juli t/m maandag 11 juli
in Sint-Pauluscentrum te Rotselaar

ZK2: Zomerkamp 2: The pony express
Een postroute te paard 
van maandag 11 juli t/m donderdag 21 juli
in Sint-Pauluscentrum te Rotselaar

FK: Fietskamp: 
Op ontdekking doorheen Vlaanderen
van zondag 10 juli tot woensdag 20 juli 

ZK3: Zomerkamp 3: Buffalo Bill
Buffalo pakt een groep koedieven
van donderdag 21 juli t/m zondag 31 juli
in Sint-Pauluscentrum te Rotselaar

ZK4: Zomerkamp 4: Goud in de Black Hills
Het verhaal van goudzoekers
van zondag 31 juli tot woensdag 10 augustus
in Sint-Pauluscentrum te Rotselaar

TTK: Tentenkamp: Fort Laramie
Verdediging van het territorium 
van zondag 31 juli tot woensdag 10 augustus
(vanaf 12 jaar) in het Fort van Oelegem (Ranst)

ZK5: Zomerkamp 5: Reis op de Mississippi
Een bootreis op de langste rivier van Amerika
van woensdag 10 augustus tot zaterdag 20 augustus
in De Brink te Herentals

ZK6: Zomerkamp 6: Sitting Bull en Crazy Horse
Twee indiaanse opperhoofden roken de vredespijp 
van zaterdag 20 augustus tot dinsdag 30 augustus
in De Brink te Herentals

HERFSTVAKANTIE  
HK: Herfstkamp: Bonanza
Een cowboy-familie
van maandag 31 oktober tot zondag 6 november
in Sint-Pauluscentrum te Rotselaar

KERSTVAKANTIE (1E WEEK)  
KK: Kerstkamp: Jacht op de Daltonbende
Een bende overvalt banken en saloons
van maandag 26 december tot zaterdag 31 december
in Sint-Pauluscentrum te Rotselaar
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*De kortingsprijs is van toepassing:
  - voor meerdere deelnemers uit eenzelfde gezin of 
    voorziening aan hetzelfde kamp;
  - vanaf meerdere kampen per deelnemer in 2022
  - 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.

PRIJZEN KAMPEN 2022PRIJZEN KAMPEN 2022
Kampen 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

TENTENKAMP IN FORT OELEGEM (RANST)

Ben je tussen 12 en 18 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. 
Dat is een voormalige militaire basis onderdeel van de 
verdedigingsgordel rond Antwerpen, waar nu ook vleermuizen 
zich thuis voelen. Het Fort is enkel toegankelijk met een 
loopbrug en omringd door een watergracht. We verblijven 
midden in een unieke omgeving, in de bosrijke natuur op een 
afgesloten terrein.

We zetten onze tenten op een grasveld binnen de muren 
van het fort. De omgeving biedt voldoende mogelijkheden 
om allerlei toffe, uitdagende activiteiten te doen  ! We slapen 
in tenten, maken ons eigen stoofpotje, sjorren onze eigen 
banken en tafels, organiseren ons kampvuur,... We sporten, 
zwemmen, doen uitstappen naar de Lilse Bergen, ...

Voor het tentenkamp zorg je zelf voor vervoer. Op vraag 
zorgen we mee voor carpooling of kan je meerijden met de 
autocar vanuit de verschillende opstapplaatsen.

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, trek-
ken op speurtocht, spelen in de bossen,... Daarnaast zijn er 
knutselactiviteiten, een kampvuur met liedjes, een toneelopdracht, 
maar ook sport en pleinspelen,...

BEN JE OUDER DAN 12 JAAR?
Gedurende het kamp worden onze 12 tot/met 16-jarigen 
permanent uitgedaagd om zichzelf te ontdekken door tal 
van proeven, activiteiten en opdrachten. 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!

Elk kamp telt 2 werkingen met elk een eigen benadering 
en een programma, aangepast aan de leeftijd.
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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

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. 

V.U. Marc Van Nieuwenhuysen

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.

HOE INSCHRIJVEN?
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 - erkende vormingstrajecten

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

organiseert cursussen voor jeugdleiders

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


