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Dag TP (in spe) !
Er zijn dit jaar maar liefst 33 vakanties waarvoor een enthousiaste TP* ploeg voor zoeken.
Hou je dus maar klaar want we hebben jou nodig om de zomer van 2022 mee tot een goed
einde te brengen!
Stromen de eerste gerechten al door je hoofd? Hoop je op een zuiders thema of wil je de
deelnemers en monitoren eens verrassen met echte Belgische kost? Laat je je inspireren
door Jeroen Meus of kies je toch eerder voor Sandra Bekkari? Tover je in een mum van tijd
een heerlijk gerecht op het bord? Jij bent sowieso de persoon die we zoeken!
In deze bundel vind je meer info over al onze vakanties waarvoor we een TP zoeken. Heb je
na het lezen van de bundel toch nog vragen of is er iets niet helemaal duidelijk? Neem dan
zeker contact op met ons via ons nummer 02 240 85 09 of via vlaamsbrabant@kazou.be.
Wij kijken alvast uit naar jullie lekkere menu’s en heerlijke creaties!
Groetjes van het Kazou-team
*TP = Technische Ploeg
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Voorwoord
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We zoeken naar …

6

We bieden in ruil ...
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Inschrijving en aanduiding ploegen

8

Takenpakket van de TP
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7 - 8 jarigen
Magische kasteelvakantie in Modave (BE)
Bounce in’t Bos in Overijse (BE)
Echte superhelden in Lokeren (BE
Reis rond de wereld in Balen (BE)
Kids in Wonderland in Loon op Zand (NL)
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13
14
15
16

9 - 10 jarigen
Avonturenproof in Jupile (BE)

18

Expeditie Safari in de Beekse Bergen (NL)
Criminele actievakantiein Sy-Hamoir (BE)
Dinseyvakantie in Vertus (BE)
Zalig-aan-zee vakantie in Bredene (BE)

19
20
21
22

11 - 12 jarigen
Go with the flow in Ter Aar (NL) - 1

24

Wild adventure in Jupille (BE)
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Hoedie

26

Crazy Beachfun in Hollum-Ameland (NL)
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Go with the flow in Ter Aar (NL) - 2

28
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13 - 14 jarigen
Zeilen op het ijzelmeer (NL)

30

La vita è bella in Toscane (IT)
Fantasticable in Gérardmer (FR)

31
32

Aventura Italia in Valle Aurina (IT) - 1

33

Aquasplash in Esponella (SP)

34

Sunsplash in Sant Gregori (SP)

35

Aventura Italie in Valle Aurina (IT) - 2

36

Zuiderse Actie in Die-Romeyer (FR)
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15 - 16 jarigen
Costa Genietos in Bascara (SP)

40

Beach Mountain Experience (SP)

41

Villa Fantastica in Viladasens (SP)

42

Avontuurlijke Ardennen (BE)

43

The Bohinj experience (SL)

44

Sunsetsurfen in Oyambre-Comillas (SP)

45

Verökkelijk Zweden (ZW)

46

JOMBA
Héroe del agua in Viladasens (SP)

48

Zuiders genieten in Lignac (FR)

49

To go with the flow in Ter Aar (NL)

50
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•

(2 tot 6 personen, afhankelijk van de vakantie) waarvan minstens 1
persoon van de ploeg al minimum 1 jaar een rijbewijs heeft en ouder is dan 23 jaar.
die enthousiast en jong van hart zijn.
die graag hun handen mouwen steken en dat ook durven
die out of the box durven denken
die geen enkel dieet uit de weg zullen gaan
die goed kunnen samenwerken (met VV, coördinatie, monitoren,
centrumuitbater, …) en zich flexibel kunnen opstellen.
die graag willen uitpakken met hun kookcreaties en deze willen laten proeven.
die met de auto wil gaan (voor de meeste vakanties) om ter plaatse boodschappen e.d. te doen. Voor een aantal (buitenlandse) vakanties staat er een huurauto klaar. Meer info hierover kan je vinden per vakantie.
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•
•
•
•
•
•
•
•

de vrijheid om te experimenteren met smaken, geuren en kleuren binnen het opgelegde budget. (6 euro per persoon per dag voor binnenlandse vakanties en 6,50 euro per
persoon per dag voor buitenlandse vakanties).
Het nodige basismateriaal om jouw vakantie als TP’er tot een goed einde te kunnen
brengen. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid nog extra materiaal aan te vragen
uit onze kelder.
Een gezonde dosis Kazou-vakantiesfeer.
Waarderingsbudget (3,10 euro per lid van de TP-ploeg)
Een TP vorming.
Kilometervergoeding voor 1 auto per TP ploeg (0,25 euro per km tenzij anders vermeld).
Een TP-bundel met voorbeeldmenu’s, hoeveelheden, EHBK (Eerste Hulp Bij Keukenmislukkigen) en zoveel meer.
Enorm veel liefde en dankbaarheid van onze vakantiegangers, want liefde gaat uiteraard door de maag.
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LEGENDE
MOEILIJKHEIDSGRAAD
VAKANTIES
Ideaal voor beginnende TP-ploegen
Vakanties in binnenland (of dichtbij in het buitenland) waar alles aanwezig is in of nabij het
vakantiecentrum.

Ideaal voor TP-ploegen die minstens 1 TP vakantie ervaring hebben en op zoek zijn naar
een extra uitdaging.
Binnen-of buitenlandse vakanties met campingkoken met beperkte faciliteiten, grote afstanden tot winkels en/of de bestemming, extra
taken (zoals fiets-depannage) of een combinatie van
meerdere
factoren.

Ideaal voor ervaren TP-ploegen die op zoek zijn
naar een grote uitdaging.
Vakanties waar een doorgedreven planning en
een heel grote mate van flexibiliteit noodzakelijk zijn. Er wordt gekookt op verschillende locaties en/of in zeer basic omstandigheden en/
of voor verschillende profileringen.
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Volledige TP ploegen krijgen voorrang op onvolledige TP-ploegen. Wanneer twee
volledige ploegen zich voor dezelfde vakantie aanbieden, kijken we naar de
tweede, derde, … optie en proberen we zoveel mogelijk TP-ploegen een vakantie
te geven. Indien je vorig jaar geen vakantie had, proberen we het jaar nadien
hier rekening mee te houden.
Vergezellende familieleden
Verantwoordelijke TP
Per ploeg wordt er één iemand
aangeduid als verantwoordelijke TP
(VTP).
Deze persoon krijgt het budget
gestort en zorgt ervoor dat de kasstaat correct ingevuld terug komt.
Hij/zij/x krijgt ook de
communicatie vanuit het verbond
en is het aanspreekpunt voor de VV
van de vakantie. Uiteraard staat
het je vrij om onderling de taken te
verdelen.





Het is mogelijk om bij bepaalde vakanties
de eigen partner en/of kinderen mee te
nemen op vakantie als vergezellende
familieleden (VGF).

Bij welke vakantie dit mogelijk is en voor
hoeveel vergezellende familieleden dit
mogelijk is, wordt aangegeven per vakantie.
Het aantal beschikbare kamers is voor
TP’ers en vergezellende familie. Indien er
niets bij staat, is het helaas niet mogelijk.
Een vergezellend familielid, ouder dan 6
jaar, betaalt 9 euro per nacht. Dit bedrag is
inclusief de maaltijden, overnachting,
verzekering, … en is zowel voor het binnenals buitenland van toepassing. Jongere
kinderen kunnen gratis mee, zowel in het
binnen- als in het buitenland.

Stel je kandidaat via www.kazou.be/kandidaatstellingTP
Kandidaatstellen kan van 10 tot 30 november.
13 december 2021 communiceren we over de aanduiding.

Wil je wel eens TP zijn op een vakantie, maar heb je hier vragen over? Wil je een eigen ploeg vormen
en zoek je nog mede TP’ers om die te vervolledigen?
Mail naar vlaamsbrabant@kazou.be, bel 02 240 85 09 of kom eens langs. We helpen je graag verder!
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Het opstellen van een
gevarieerd en gezond
menu binnen het budget, inclusief 4uurtjes voor iedereen
en de5de
maaltijden* voor de
monitoren.
*5de maaltijd =
een snackmaaltijd
(pizza, croque monsieur, tapas, …)

Samen met de VV wederzijdse verwachtingen uitspreken en
goede afspraken maken, zowel vooraf als
tijdens de vakantie

Eten bereiden:
ontbijt, middagmaal
of lunchmaal,
5de maaltijd voor
moniploeg + TP (na
de
warme of koude
hap,
restjes …).

Tijdens de maaltijden: helpen bij het
opschep- pen e.d. in
samenspraak met de
VV.

De taken van een technische ploeg op vakantie zijn niet te onderschatten. Op
sommige momenten vraagt het hard werken en een goede planning om met alles tijdig klaar
te krijgen, maar je mag er ook zeker van zijn dat je dagelijks je portie
ontspanning hebt.
»

OPGELET!
Voor TP’ers wordt geen profileringsbudget voorzien. Indien combineerbaar met de
kookactiviteiten, kunnen ze wel op eigen kosten deelnemen aan geprofileerde
activiteiten. Maak hiervoor afspraken met de activiteitenpartner en de VV.
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Na de maal
belegeden
moni’s en d
bij de afwa
dekken van
voor de vol
maaltijd.

ltijd :
Dagelijks onderhoud
van de
van het gebouw:
deelnemers Vakantiegangers doen
as en het
zo veel mogelijk
n de tafels
zelf (kamers borstelgende
len,
kamers op orde
houden …). Maak
hierover
afspraken met de
VV.
Je zorgt mee voor
het
kuisen van de gangen, sanitair en een
grotere kuis tijdens
een
daguit- stap en/of
op het einde van de
vakantie.
Uiteraard hoort ook
netheid en hygiëne
van de keuken tot
jouw
domein.

Boodschappenlijstje: De TP-boxen moeten
volledig en in propemaken om vlot te
re staat (afgewassen
kunnen winkelen. Be- en
spreken met je TPafgedroogd) worden
ploeg hoe en waar je meegegeven op het
boodschappen zal
einde van de vakandoen. Op sommige
tie.
locaties kun je de
bood- schappen
laten leveren. Probeer afspraken te
maken met plaatselijke winkeliers, zo
kun je het budget
misschien wat drukken.
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Genoeg foto’s nemen
om na de vakantie
mee op de website te
zetten zodat iedereen achteraf kan
nagenieten van het
overheerlijke eten en
de fantastsiche TPers.

FOTO

Wil je weten hoe het er in de middeleeuwen aan
toe ging? Droom je ervan om een weekje als ridder, jonkvrouw of hofnar rond te lopen? In Modave
palm je het kasteel in, maak je middeleeuwse kleren en trek je op veroveringstocht door de prachtige bossen! Een roofvogelshow en een schattenjacht in het Kasteel van Logne staan ook op het
menu. Bovendien ga je ook rondneuzen in het
speeldomein van koningin Fabiola! Schal de trompetten!

04/07/’22—08/07/’22

www.lescentfontaines.be

TP - INFO

> 30 deelnemers

Les Cent Fontaines is een parkdomein dat zich
bevind in het mooie Modave.

> 5 monitoren
> 4 TP’ers

Winkels liggen hiervan op ongeveer 30 minuten
rijden. Met de auto is alles zeer makkelijk bereikbaar. De auto kan geparkeerd worden om 1
gang van de keuken.

> geen auto
> VGF NIET mogelijk

De keuken grenst aan de eetzaal en er kan gebruik worden gemaakt van een doorgeefluik. De
keuken beschikt over een gewone, grote koelkast en een koelcel.
Daarnaast is er ook een vriezer met 3 lades. Er
zijn 8 kookplaten, een frietketel op gas, een
oven en een kleine microgolfoven aanwezig. Er
is geen vaatwasmachine aanwezig, maar er is
wel een
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04/07/’22—08/07/’22

Zin in een week vol actie en avontuur? Is niets te
hoog voor jou? Maak je dan klaar om te gaan klimmen en klauteren in het avonturenpark én de
hoogte in te gaan op het springkasteel. Ook het
bos naast ons centrum krijgt een bezoekje van de
avonturiers van Kazou. Je gaat ook naar het
zwembad waar de glijbaan op je wacht. Wie durft
er eerst? Maak je klaar voor een onvergetelijke
week!

TP - INFO
Kan jij 39 kinderen een week vol avontuur bezorgen? De Hagaard is een chirohuis gelegen in
een groene omgeving dichtbij het zoniënwoud.
Er is een Colruyt en een bakker op 10 minuten
rijden. Met de auto is alles zeer makkelijk bereikbaar. Je kan met de auto tot aan de keuken
rijden om uit te laden.

> 39 deelnemers
> 6 monitoren
> 4 TP’ers

De keuken beschikt over een gewone, grote
koelkast en een koelcel.
Daarnaast zijn er ook 3 grote vriezers. Er zijn 7
kookplaten op gas, 3 lage bekkens en een fornuis met 4 gaspitten aanwezig. En er zijn een
heteluchtoven op elektriciteit en een vaatwasmachine aanwezig. Daarnaast kan je gebruik
maken van de grote koffiezet en waterkoker.

> geen auto
> VGF NIET mogelijk

Klaar om op avontuur te vertrekken?

FOTO
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FOTO

Sta jij bij een uitdaging op de eerste rij? Je krijgt
elke dag een spannende missie om je helemaal in
uit te leven. Zo ga je stunten op de trampolines
van Jumpsky Gent en zoef je als een echte superheld door de lucht. Je ontwerpt ook je eigen superheldencape. Ontspannen doe je in het verfrissende zwembad en je gaat ook klimmen en klauteren als Spider-Man of Spider-Woman in één van
de grootste speeltuinen van het land. Deze zomer
word jij een superheld!

13/07/’22—17/07/’22

www.

> 42 deelnemers

TP - INFO

> 7 monitoren

Heb jij altijd al eens willen koken voor echte
superhelden? Grijp nu je kans!

> 4 TP’ers
> geen auto

Het koetshuis in een praktisch en duurzaam gebouw dat tegen een stootje kan. Ook hier ben
je steeds de enige groep die er verblijft.

> 4 VGF mogelijk

De goed ingerichte keuken bevat 2 frigo’s, een
diepvriezer, 4 hoge kookplaten en 2 lage voor
grote potten op gas en twee frietketels. Er zijn
ook een industriële oven met 4 bakplaten en
een kleine microgolf aanwezig.
Er is geen afwasmachine voorzien, afwassen
gebeurd in de keuken.
Je rijdt met je eigen wagen naar de bestemming
Wie weet wordt jij wel de échte superheld van
de kids met al dat lekkere eten?
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Vertrek met ons op reis rond de wereld. Springen op
de reuzentrampolines als een kangoeroe of ravotten
als aapjes in de natuur, in Balen kan het allemaal! Je
amuseert je te pletter in de megaspeeltuin, op de gocarts of tijdens een verfrissende duik in het openluchtzwembad. In dierentuin GaiaZOO kan je dieren van
over de hele wereld spotten. Wereldreiziger in spe,
pak je koffers en reis met ons mee!

25/07/’22—29/07/’22

TP - INFO
Heb je zin om de kinderen de smaken van de werled te laten proeven? Dat kan op deze reis rond de
wereld!

> 45 deelnemers
> 7 monitoren
> 4 TP’ers
> geen auto
> 4 VGF mogelijk

Het koetshuis in een praktisch en duurzaam gebouw dat tegen een stootje kan. Ook hier ben je
steeds de enige groep die er verblijft.
De keuken bevat 1 grote koelkast, een gasfonruis
met 6 kookpitten, een kleine frietketel, een microgolfoven en voldoende potten en pannen. In de
berging is nog een grote koelkast en een grote
diepvrizer voorizen.
Er is een kleine afwasmachine voorzien, maar afwassen gebeurd in de keuken en de eetzaal met de
hand.
Je rijdt met je eigen wagen naar de bestemming
Ga jij mee met deze groep echte reizigers én laat
je ze een culinaire reis rond te wereld ontdekken?
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FOTO

Duik mee in de wondere wereld van Assepoester,
Rapunzel en vele andere sprookjesfiguren. Sprookjes bestaan en dat ontdek je op de daguitstap naar
pretpark Efteling. Dat wordt dolle pret in het
Sprookjesbos of op de houten achtbaan! Een verteltheater komt op bezoek met een koffer vol
sprookjes. Er was eens... Je sluit deze wonderlijke
vakantie af met een betoverend sprookjesbal.
Stap mee in dit verhaal!

TP - INFO
De groep heeft gebouwen ter beschikking De
keuken en eetzaal van de Kasteelweide zijn perfect voor de hele groep
Er is een grote industriële koelkast, een gasfornuis met pitten, een kleine industriële vaatwasmachine, oven, microgolfoven, industriële koffiezet, potten en pannen De eetzaal is naast de
keuken
Je rijdt met je eigen wagen naar de bestemming. Op 10 minuten is er een Albert Heijn en
het brood kan ‘s morgens in het centrum geleverd worden door bakkerij Peter.
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08/08/’22—12/08/’22

> 60 deelnemers
> 9 monitoren
> 5 TP’ers
> geen auto
> 1 VGF mogelijk
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FOTO

Jupille staat deze zomer bol van actie en avontuur.
Je bouwt je eigen vlot en vaart ermee over de
stroomversnellingen van de Ourthe. Je overwint je
angsten op de pamperpaal en bengelt (of bibbert) op
het touwenparcours. Even later zoef je via de spannende deathride weer naar beneden.

11/07/’22—18/07/’22

Na al die actie kom je tot rust aan het knusse kampvuur en val je in slaap in jouw slaapzak in een echte
jachthut in het bos. Alleen voor echte avonturiers!

TP - INFO

> 54 deelnemers

Het gebouw in Jupille is een knaller van formaat.
Het is een knap, gerenoveerd gebouw met alle modern comfort en een perfect uitgeruste keuken.

> 8 monitoren

Er is een aparte afwasruimte met industriële afwasmachine en een aparte voorraadkamer met
dubbele koelkasten en bergruimte voor droge voeding. De professionele keuken is heel uitgebreid en
voorzien van alle faciliteiten: microgolf, professioneel gasfornuis (8 kookplaten) met gasoven, koffiemachine en al het nodige keukenmateriaal. Er is
ook een barbecue met rooster en toebehoren aanwezig. Het prachtige uitzicht vanuit de keuken
krijg je er zomaar bovenop!

> geen auto

De timing van de profileringsactiviteiten durft al
eens te wijzigen tijdens deze vakantie (o.a. afhankelijk van het weer). Een zekere flexibiliteit vanuit de TP-ploeg is dus aangewezen.
Je rijdt met je eigen wagen naar de bestemming.
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> 5 TP’ers
> 2 VGF mogelijk

Ben je gek op wilde dieren en droom je van een safaritocht? Trek snel je rangeroutfit aan. Gedurende
twee dagen zal je het Safaripark Beekse Bergen ontdekken samen met een ranger. Hier ontdek je Afrika en haar magische dieren. In Speelland Beekse
Bergen is het moeilijk kiezen tussen het avontureneiland, de waterglijbanen, de trampolines, ... Laat
je voeren door de huifkar en neem een plonsje in
de grote zwemvijver naast het vakantiehuis. Alles is
aanwezig voor een beestige vakantie!

15/07/’22 - 22/07/’22
TP - INFO
Misschien kun je het menu wel aanpassen aan het
safarithema? Wat dacht je van een Afrikaanse
schotel of een exotisch dessert? Het kan allemaal!
> 60 deelnemers
> 9 monitoren
> 5 TP’ers
> geen auto
> 3 VGF mogelijk

De keuken van de Kievit (De Beekse Heide) bevindt zich vlak naast de eetzaal. In de eetzaal is
er een bar aanwezig waarvan je een buffet kunt
maken. Er is een industriële koelkast, diepvries en
industriële heteluchtoven beschikbaar. Daarnaast
heb je een microgolfoven, een koffiemachine en
een kleine industriële vaatwasmachine ter beschikking.
Enkele extra’s: TP-basiskoffer, purreestamper,
keukeukenrobot en/of mixer kun je indien nodig
zelf meenemen.
Je rijdt met je eigen wagen naar de bestemming.

FOTO

19

FOTO

Staan alle avonturiers klaar? Dan is het op naar SyHamoir! Van µs morgens tot µs avonds staat er actie op het programma: van de daverende
deathride naar het touwenparcours, op en over
reusachtige rotsen en recht naar de donkere grotten voor een ondergrondse ontdekkingstocht. En
die schommelende megarappel is alleen voor de
durvers. Kort samengevat: een crimineel spannende vakantie!

30/07/’22—06/08/’22

> 50 deelnemers

TP - INFO

> 8 monitoren

Haal de avontuurlijke TP’er al maar naar boven,
want in Sy-Hamoir staan er 50 criminele actievelingen op jou te wachten.

> 4 TP’ers
> geen auto

De eetzaal bevindt zich onder een afdak vlak
naast de keuken. In Sy is er een frigo, diepvries,
(kleine) oven en industriële afwasmachine. Er is
geen friteuse of spoelruimte.

> 4 VGF mogelijk

Je kunt best wat extra potten en pannen van
het verbond voorzien. Op tien minuten rijden
van de kampplaats vind je in Hamoir een wassalon (voor de kleine ongelukjes) en een carrefour
waar vlees besteld kan worden. Ook voor brood
moet je niet ver zoeken: bakker Debraz levert
stipt en correct aan het centrum tussen 7 en
7.30 uur. Kun jij deze 50 actievelingen aan?
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Ben jij fan van Anna uit 'Frozen', Dory uit 'Finding
Dory' en Captain America? Dan is deze vakantie
echt iets voor jou! Je gaat samen met je vrienden
twee dagen op bezoek bij onze Disneyvrienden en
wie weet ontmoet jij wel jouw held. Laat je onderdompelen in deze magische wereld en ontdek
de Buzz Lightyear Laser Blast, Peter Pan's Flight en
alle andere attracties. Verkoeling vind je in het
zwembad. Dit wordt een vakantie vol magie!

08/08/’22– 12/08/’22
TP - INFO
In Vertus is het gebouw waar jullie verblijven
een school die exclusief voor Kazou is gereserveerd.

> 52 deelnemers
> 8 monitoren

Er zijn veel kookplaten aanwezig (zowel elektrisch als gas), 5 koelkasten, 1 kleine diepvries
en 1 grote diepvrieskast, een frietketel, een industriële vaatwas, een oven, een microgolfoven,
…
Met een aantal extra spullen van het verbond
kun je hier zeer goed koken!

> 4 TP’ers
> geen auto

Je rijdt met je eigen wagen naar de bestemming. De winkels liggen op maximum 20 minuutjes rijden van het centrum.

> 4 VGF mogelijk

FOTO
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FOTO

Zin in een zalige vakantie aan de zee? Je zal zandkastelen bouwen, pootjebaden, genieten van de
eerste zonnestralen,... Het strandplezier ligt er
letterlijk om de hoek! Ook een ritje met een gocart, zwemmen in een subtropisch zwembad en
een bezoekje van de ijskar staan op het programma. In Boudewijn Seapark ten slotte zal je een
spectaculaire dolfijnenshow kunnen zien en tuimel je er van de ene attractie in de andere. Fun
verzekerd!

20/08/’22 - 27/08/’22

> 64 deelnemers
> 9 monitoren
> 5 TP’ers

TP - INFO

> geen auto

Wie zit er in de zomer nu niet graag aan de
zee?! Het vakantiecentrum bevindt zich op
slechts 500 meter van de zee. Geniet je van de
verse zeegeur en kook je graag kindvriendelijk
voor veel kleine mannen? Leef je dan helemaal
uit op deze vakantie waar je voor 70 kleine zeefanaten van 9 en 10 jaar kookt. Het liefst smullen zij van de klassieke gerechten zoals wortelpuree, frietjes, ballekes in tomatensaus.

> 3 VGF mogelijk

De keuken ligt net naaste de eetzaal en heeft 4
gasvuren en 1 grote losstaande gaspit, voor grote en kleine potten, een industriële vaatwasmachine, 3 koelkasten, en één grote diepvrieskist.
Er is geen friteuse aanwezig.
Kan Bredene jou bekoren?
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FOTO

Klaar voor een stevige portie water? Kom mee
naar het Tikibad: het grootste overdekte glijbanenparadijs van de Benelux! Ontdek de Tyfoon,
de Lazy River en andere glijbanen. Trek je wetsuit aan en laat je tricks zien tijdens het body- of
flowboarden en blijf zo lang mogelijk zitten tijdens het tuben! Probeer bij Poldersport De Kwakel op de zotste manieren de waterhindernissen
te overwinnen. Plezier verzekerd! Ook pretpark
Duinrell mag zeker niet ontbreken! Yihaa!

TP - INFO

11/07/’22 18/07/’22

> 68 deelnemers

Je verblijft in De Oever en De Boerenzwaluw.
Hier is een grote eetzaal met bar/buffet. Er zijn
2 grote koelkasten, 1 diepvriezer, 6 goede gasvuren en een industriële vaatwasmachine. Naast
de keuken heb je ook nog een opslagplaats voor
droge voeding.

> 8 monitoren
> 5 TP’ers
> geen auto
> 7 VGF mogelijk

Je rijdt met je eigen wagen naar de bestemming.
Er zijn heel wat winkels in de buurt van het
centrum. Net zoals op de andere bestemmingen
maak je de lekkerste gerechten en sta je mee in
voor de afwas (natuurlijk samen met de deelnemers) en het onderhoud van de keuken.
Can you go with the flow in Ter Aar?

24

Klaar voor een week vol wilde avonturen? Bouw je eigen vlot en vaar ermee over de Ourthe. Klim naar boven op de bewegende pamperpaal en zoef met de
deathride naar beneden. Nood aan verfrissing? De waterolympiade is zo spetterend dat je zweetdruppels in
een mum van tijd weggespoeld zijn. Zo ben je klaar
voor de grootste via ferrata van België. Tot slot breng
je nog een nacht door in de jachthut in het bos. In Jupille wacht je een erg (ge)wild avontuur!

25/07/’22 - 01/08/’22

TP - INFO
Het gebouw in Jupille is een knaller van formaat.
Het is een knap, gerenoveerd gebouw met een perfect uitgeruste keuken.

http://www.lagrangenicolas.be

> 60 deelnemers
> 7 monitoren
> 5 TP’ers
> geen auto
> 5 VGF mogelijk

Er is een aparte afwasruimte met industriële afwasmachine en een aparte voorraadkamer met dubbele
koelkasten en bergruimte voor droge voeding. De
professionele keuken is heel uitgebreid en voorzien
van alle faciliteiten: microgolf, professioneel gasfornuis (8 kookplaten) met gasoven, koffiemachine
en al het nodige keukenmateriaal. Er is ook een barbecue met rooster en toebehoren aanwezig. Het
prachtige uitzicht vanuit de keuken krijg je er zomaar bovenop!
De timing van de profileringsactiviteiten durft al
eens te wijzigen tijdens deze vakantie (o.a. afhankelijk van het weer). Een zekere flexibiliteit vanuit
de TP-ploeg is dus aangewezen.
Je rijdt met je eigen wagen naar de bestemming.

FOTO
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Info nog niet beschikbaar bij het maken van deze brochure.

Info nog niet beschikbaar bij het maken van deze
brochure.

01/08/’22—08/08/’22

> 43 deelnemers
> 6 monitoren
> 4 TP’ers

TP - INFO

> geen auto

Info nog niet beschikbaar bij het maken van
deze brochure.

> VGF NIET mogelijk
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Ameland wordt deze zomer overspoeld door een
golf van strandplezier. Hier komt het: raften op de
Waddenzee, je evenwicht zoeken op een mega
SUP, klimmen op het hoogteparcours, surfen op de
golven, een spelletje bubbelvoetbal en Archery
Tag, en dat samen met je vrienden. Met de fiets
doorkruis je het ganse eiland. Hopla! Wat een programma! Wees paraat: Ameland wordt kicken in
het kwadraat.

09/08/’22—16/08/’22
TP - INFO

www.dewittereep.nl

> 60 deelnemers
> 7 monitoren
> 5 TP’ers
> geen auto
> 5 VGF mogelijk

Je verblijft in De Witte Reep. Hier is een grote eetzaal met buffettafel. Er zijn 3 grote koelkasten, 1
diepvriezer, 4 grote en 2 kleine gaspitten, een frituur en een industriële vaatwasmachine. Er is ook
een inloopkast droge voeding.
Je rijdt met je eigen wagen naar de bestemming
en kan tot meter van de keuken rijden om uit te
laden.
De keuken is net naast de eetzaal, zodat doorgeven
gemakkelijk verloopt.
In de buurt zijn winkels als supermarkt coop en
Hanos. Op 10 minuutjes rijden geraak je daar.
Brood kan je laten leveren door de lokale bakker.
Heb je zin in een crazy vakantie op het strand? Dan
is deze zeker iets voor jou!

FOTO
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FOTO

Klaar voor een stevige portie water? Kom mee
naar het Tikibad: het grootste overdekte glijbanenparadijs van de Benelux! Ontdek de Tyfoon, de
Lazy River en andere glijbanen. Trek je wetsuit
aan en laat je tricks zien tijdens het body- of
flowboarden en blijf zo lang mogelijk zitten tijdens het tuben! Probeer bij Poldersport De Kwakel op de zotste manieren de waterhindernissen
te overwinnen. Plezier verzekerd! Ook pretpark
Duinrell mag zeker niet ontbreken! Yihaa!

TP - INFO

15/08/’22—22/08/’22

> 36 deelnemers

Je verblijft in De Oever en De Boerenzwaluw.
Hier is een grote eetzaal met bar/buffet. Er
zijn 2 grote koelkasten, 1 diepvriezer, 6 goede
gasvuren en een industriële vaatwasmachine.
Naast de keuken heb je ook nog een opslagplaats voor droge voeding.

> 5 monitoren
> 5 TP’ers
> geen auto
> 4 VGF mogelijk

Je rijdt met je eigen wagen naar de bestemming.
Er zijn heel wat winkels in de buurt van het
centrum. Net zoals op de andere bestemmingen
maak je de lekkerste gerechten en sta je mee
in voor de afwas (natuurlijk samen met de deelnemers) en het onderhoud van de keuken.
Naast de reguliere vakantie, kook je ook voor
de JOMBA deelnemers.
Can you go with the flow in Ter Aar?
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FOTO

Zin om de wereld te verkennen? Laat je tijdens
deze zeilvakantie meevoeren naar het uitgestrekte
IJsselmeer. Je vertoeft een week lang op een traditioneel houten zeilschip, je slaapt in een knusse
kajuit en je zeilt van haven naar haven. Kook samen met je maten je eigen potje op het zeilschip!
Voel de wind door je haren blazen en geniet van
een heerlijke duik in een zwembad. 's Avonds verken je onbekende havenplaatsjes. All on board!

02/07/’22—09/07/’22

TP - INFO
> 17 deelnemers

Heb je altijd al eens op een boot willen koken
en leven? Dit is je kans!

> 2 monitoren

Je staat in voor het goede verloop van het winkelen, koken en afwassen, samen met de deelnemers en de monitoren. Het staat niet vast
waar jullie zullen aanmeren, hiervoor heb je
een grote portie flexibiliteit nodig. In bijna elk
havenstadje is er een winkel op wandelafstand.
In de keuken beschik je over een gewone gezinskoelkast, 4 gaspitten, een grote oven op
gas, potten en pannen …

> 1 TP’er
> geen auto
> VGF NIET mogelijk
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Luieren in Lunigiana? Nee, bedankt. Lunigiana is
de toegangspoort tot het prachtige Toscane. In de
adembenemende natuur rol je van het ene avontuur in het andere. Of beter gezegd, klimt, fietst
of wandelt... Een bergtocht in de Apuaanse Alpen
of een rivier trekking langs de hoge muren van de
canyon. Afkoeling is natuurlijk ook belangrijk: kanovaren in de wondermooie baai van La Spezia.
Totally Tuscany!

03/07/’22—12/07/’22
TP - INFO
Ben jij een meesterchef in het maken van pasta
en pizza? Dan is deze bestemming ideaal voor
jou! In deze keuken kun je je helemaal omtoveren tot Italiaanse chef!
Je rijdt met de huurwagen naar de bestemming
en met de bus terug mee naar België. Mistens 1
lid van de TP-ploeg moet minstens 1 jaar in het
bezit zijn van rijbewijs B én 23 jaar zijn.

> 40 deelnemers
> 5 monitoren
> 4 TP’er

Bagnone is 5 kilometer van het hostel. Er zijn
heel wat bakkers en winkels.

> auto beschikbaar

De keuken beschikt over een industriële frigo,
diepvriezer, 4 kookplaten, een kleine industriële oven, microgolfoven, professioneel snijmachine en potten en pannen.

> VGF NIET mogelijk

FOTO
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FOTO

Heb je al gehoord van de Fantasticable of de Bol
d'Air Line? De Fantasticable is een razendsnelle
vlucht van 1,5 km over de toppen van de bomen
met je hoofd vooruit. De Bol d'Air Line is een heuse achtbaan door de bomen met bochten van
720°! Crazy! Of schiet je liever de lucht in tijdens
de Propuls’air? Na het karten kan je afkoeling vinden op de dragon boat! Een duikje nemen in het
meer kan uiteraard ook. Gérardmer, bring it on!

29/07/’22—05/08/’22

TP - INFO
Klaar voor een fantastisch weekje met een bende 13
-14 jarigen?
Als TP’er moet je hier de lat hoog leggen. Het centrum bevindt zich immers op de top van een berg. Er
zijn verschillende winkels (Lidl, TOP budget…) in het
dal op 10 minuten rijden met de auto. Je rijdt met
je eigen wagen naar de bestemming.
Een bakker levert tussen 7 en 8 uur ‘s morgens in het
centrum. Op donderdag is deze gesloten. Je verblijft
in een aparte gîte. De keuken is gelegen tussen de
eetzaal en een kleine aparte afwasruimte. Er zijn 6
gasvuren, grote potten en pannen, een koelkast, een
diepvries, een industriële vaatwasmachine, twee industriële ovens: 1 op gas en 1 op elektriciteit, microgolfoven en een perculator ter beschikking.
Net zoals op de andere bestemmingen maak je de
lekkerste gerechten en sta je mee in voor de afwas
en het onderhoud van de keuken. Klinkt dat niet
Fantasticable?
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> 40 deelnemers
> 5 monitoren
> 4 TP’ers
> geen auto
> 3 VGF mogelijk

Zin in spannende Italiaanse avonturen? In Valle Aurina
liggen die voor het grijpen. Wat dacht je van een zinderende rafting of een portie crazy canyoning? Je zal
bij het inschrijven ook een moeilijke knoop moeten
doorhakken: een mountainbiketocht of een uitdagend
teampark? Wat vind jij het leukst? Ook heerlijk relaxen in het zwemparadijs hoort er zeker bij. Mamma
mia, magnifico!

04/08/’22—13/08/’22
TP - INFO
Ciao principi della cucina! Deze bestemming bestaat uit een oud en nieuw gebouw.
www.gesundheitsbauernhof.it

> 53 deelnemers
> 7 monitoren
> 4 TP’ers
> auto beschikbaar
> 2 VGF mogelijk

De keuken bevindt zich in het oude gedeelte waar
ook de eetzaal gelegen is. In de keuken is een 4-pit
gasfornuis met oven en combisteamer. Ter plaatse
is ook een friteuse, snijmachine, waterkoker en
vaatspoelmachine aanwezig. In de keuken staat een
koelkast, in de kelder een diepvrieskoffer. Alle basics, zoals messen, kookpotten en pannen zijn aanwezig. Koks die er helemaal voor willen gaan, kunnen best nog wat materiaal van het verbond meenemen.
Minstens 1 lid van de TP-ploeg moet minstens 1 jaar
in het bezit zijn van rijbewijs B én 23 jaar zijn.
Koken voor en met Kazou’ers in de prachtige ZuidTiroolse bergen. Waarom nog twijfelen?!

FOTO
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FOTO

Atención! Spanjelovers en waterfans: dit wordt je
droomvakantie! Tijdens de beach- en watersportdag
combineer je surfsporten met beach games. Je gaat
caven en na een avontuurlijke wandeling zoek je verkoeling in de natural pools. In het gezellige Besalu
kom je weer op adem met je nieuwe vrienden. Als
kers op de taart waan je je even in het Venetië van
Spanje tijdens het boottochtje door Empuriabrava én
vlieg je over de glijbanen van het waterpretpark.
Aquasplash!

TP - INFO
Esponellà is een dorp in Catalonië (Gerona). Tijdens je verblijf logeer je in een compleet uitgerust vakantiehuis, exclusief gereserveerd voor
Kazou. Ook de keuken is volledig uitgerust met
een 6 pits-gasfornuis, een industriële oven, 2 paëlla-branders met grote paellapannen, 3 grote
koelkasten, 1 grote diepvriezer, een industriële
vaatwasser en voldoende groot en klein keukenmateriaal. Verder is er ook de mogelijkheid om te
BBQ’en.
Je zorgt voor de inkopen & bereiding van de
maaltijden, voor het onderhoud van het vakantiehuis én je zorgt ervoor dat het vakantiehuis perfect wordt afgeleverd op het einde van de vakantie. Ter plaatse heb je een wagen ter beschikking. Minstens 1 lid van de TP-ploeg moet minstens 1 jaar in het bezit zijn van rijbewijs B én 23
jaar zijn.
Je gaat met de bus mee naar de bestemming.
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07/08/’22—16/08/’22

> 60 deelnemers
> 7 monitoren
> 5 TP’ers
> Huurwagen—ter plaatse
> 7 VGF mogelijk

14/08/’22—23/08/’22

Sun Splash, dat is Spanje op zijn best! Chillen in het
zwembad, beachsporten op het strand, echte kicks in
de bergen: Cartellà heeft het allemaal. Je begeeft je
naar het prachtige bergdecor van Albanya voor een
machtige watertrekking. In Empuriabrava geniet je
van de beste planksporten. Voeg daar nog een zalig
waterpretpark en een portie dolle teamspelen aan
toe en je sluit de vakantie zonder twijfel in stijl af.
Que piensas? Estupendo, no?!

TP - INFO
Info nog niet beschikbaar bij het maken van
deze brochure.

www.decolonies.com/
casadecolonies/mas-suro
> 49 deelnemers
> 6 monitoren
> 4 TP’ers
> geen auto
> VGF NIET mogelijk

FOTO
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FOTO

Zin in spannende Italiaanse avonturen? In Valle
Aurina liggen die voor het grijpen. Wat dacht je
van een zinderende rafting of een portie crazy canyoning? Je zal bij het inschrijven ook een moeilijke knoop moeten doorhakken: een mountainbiketocht of een uitdagend teampark? Wat vind jij het
leukst? Ook heerlijk relaxen in het zwemparadijs
hoort er zeker bij. Mamma mia, magnifico!

18/08/’22—27/08/’22

www.gesundheitsbauernhof.it

TP - INFO

> 53 deelnemers

Ciao principi della cucina! Deze bestemming
bestaat uit een oud en nieuw gebouw.

> 7 monitoren

De keuken bevindt zich in het oude gedeelte
waar ook de eetzaal gelegen is. In de keuken is
een 4-pit gasfornuis met oven en combisteamer. Ter plaatse is ook een friteuse, snijmachine, waterkoker en vaatspoelmachine aanwezig. In de keuken staat een koelkast, in de
kelder een diepvrieskoffer. Alle basics, zoals
messen, kookpotten en pannen zijn aanwezig.
Koks die er helemaal voor willen gaan, kunnen
best nog wat materiaal van het verbond meenemen.

> 4 TP’ers
> geen auto
> VGF NIET mogelijk

Minstens 1 lid van de TP-ploeg moet minstens 1
jaar in het bezit zijn van rijbewijs B én 23 jaar
zijn.
Koken voor en met Kazou’ers in de prachtige
Zuid-Tiroolse bergen. Waarom nog twijfelen?!
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Zie je een vakantie vol ambiance en avontuur wel
zitten? In Die-Romeyer ligt er zo'n vakantie klaar
voor jou! Je verblijft in een prachtig middeleeuws
gebouw met eigen zwembad. Met een bangelijk
touwenparcours, rotsklimmen en een verfrissende
canyoning krijg je een avontuurlijke zuiderse mix
geserveerd. En als dessert een zalig terrasje onder
de zwoele zomerzon! Of je ook een snuifje cultuur
krijgt? Bien sûr! Allons-y à Die!

21/08/’22—30/08/’22
TP - INFO
Klinkt ‘Du vin, du pain et du boursin’ je als muziek
in de oren? Dan trekt een TP-vakantie in het zuiden
van Frankrijk je vast wel aan!
http://www.leshautesroches.net/
> 50 deelnemers
> 6 monitoren
> 4 TP’ers
> auto beschikbaar
> 7 VGF mogelijk

Lidl en Intermarche bevinden zich op ongveer 15
minuten rijden. Bakker Sylvain levert aan het centrum. Ter plaatse is een huurwagen ter beschikking
om inkopen te doen. Minstens 1 lid van de TP-ploeg
moet minstens 1 jaar in het bezit zijn van rijbewijs
B én 23 jaar zijn.
Je rijdt mee met de bus naar de bestemming.
Frigo’s, diepvriezer, 4 elektrische kookplaten, een
industriële vaatwasmachine, 2 (elektrische) ovens
en een frietketel zijn aanwezig. Als TP’er moet je,
behalve de basis TP-box, haast geen extra materiaal
meenemen. Een grote BBQ is ter beschikking om er
de laatste—of waarom niet elke avond– een groot
feest van te maken. Allons-y?
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FOTO

Los gezelligitos, donde estas genietos? Uuh Calabuig!
Want met zon, zee en palmbomen ben je hier aan
het juiste adres. Je doorkruist Gerona met de fiets en
leert er de tofste plekjes kennen. Je laat je helemaal
gaan in het waterpretpark, op je surfplank en tijdens
de Beach Challenge Day. Chillen kan je aan het
zwembad. Wedden dat de beats van onze zalige fiesta nog lang zullen nazinderen? Klinkt 'muy bien', niet?
Costa genietos, here we come!

03/07/’22—12/07/’22
El Moli Nou de Calabuig
17483 Bàscara, Alt Emporada
Spanje
www.molinoucalabuig.com

TP - INFO
Begin jij al te watertanden bij het horen van tapas, paella en gazpacho? Dan kun jij je in deze
Spaanse Hacienda helemaal uitleven!
In het centrum kun je fruit/groenten, vlees, brood
en diepvriesproducten laten leveren. Daarnaast
zijn er ook verschillende winkels zoals Gros Mercat, Supermercat, Carrefour en Intermarché in de
buurt.
TP rijdt met de huurwagen naar Spanje en komen
terug mee met de bus. Minstens 1 lid van de TPploeg moet minstens 1 jaar in het bezit zijn van
rijbewijs B én 23 jaar zijn.
Het centrum heeft een ruime keuken met een
koelcel, een frigo, twee diepvriezers, 7 gasvuren,
een gasoven, een paellero, een vaatwasser en een
grote mixer. Ook voor de buschauffeur kook je
dagelijks een middag– en avondmaal.
Buen Provecho!
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> 57 deelnemers
> 5 monitoren
> 5 TP’ers
> auto beschikbaar
> 3 VGF mogelijk

07/07/’22—16/07/’22

Actie in de bergen combineren met zalig relaxen
aan de Spaanse kust? Dan zit je hier helemaal
goed. Je avontuur start in het mooie bergdecor
van Albanya. Hier laat je geen rots links liggen
tijdens de waanzinnige watertrekking én het rotsklimmen. Zet je ook schrap voor een portie river
crossing en lasertag. Ook in Empuria gaat het er
spetterend aan toe met de mix aan watersport en
in het waterpretpark. Deze ervaring wil je niet
missen!

Albanyà (Girona)
Camping Bassegoda Park en

TP - INFO

Camping Castell del Mar

Info nog niet beschikbaar bij het maken van
deze brochure.

Spanje
www.bassegodapark.com
> 45 deelnemers
> 4 monitoren
> 4 TP’ers
> auto beschikbaar
> 4 VGF mogelijk

FOTO
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FOTO

Zin om met je vrienden het zonovergoten Spanje
onveilig te maken? Pak je koffer al maar want in
Viladasens gooi je alle remmen los! Zeker op de
glijbanen van het waterpretpark of tijdens de
battles Archery Tag en poolkickbal. Je thrillt op
de spannende via ferrata langs de smaragdgroene
kustlijn. Daarna is het hoog tijd om te relaxen aan
je privézwembad. En wat denk je van een vette
party onder de blote sterrenhemel? Viladasens,
dat is Villa Fantástica!

TP - INFO

07/07/’22—16/07/’22

> 45 deelnemers

Zin in een zonnig spaanse vakantie? Dan zou deze wel eentje voor jou kunnen zijn!

> 4 monitoren
> 6 TP’ers

In deze grote goed ingerichte keuken vind je
alles om lekker maaltijden klaar te maken voor
de groep deelnemers.

> auto beschikbaar
> 5 VGF mogelijk

Er is een grote industriële oven aanwezig, genoeg potten en pannen, veel ruimte en 8 gaspitten.
En na al dat harde werk kan je genieten bij het
privézwembad.
Kom mee op deze fantastische vakantie!
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Kom mee genieten van de Belgische Ardennen in
Anseremme! Stel je zenuwen op de proef tussen
de bomen met een uitdagend hoogteparcours,
cross als eerste over de heuvel met je mountainbike en laat je meevoeren op de golven van de Lesse
in je kajak. Deze grote dosis avontuur wisselen we
af met relaxen in een gezellig authentiek huis en
enkele frisse wandelingen langs de GR-routes in de
buurt. Kortom, een avontuurlijke staycation!

29/07/’22—05/08/’22
TP - INFO
Heb je zin om mee te gaan naar onze mooie Ardennen?
Op deze kleine vakantie kook je voor een groep
van maximum 20 deelnemers.
Je kookt in de keuken van een vakantiehuisje in
de prachtige ardennen. Het is dus geen grootkeuken, maar ook geen gigantische groep om
voor te koken.

> 20 deelnemers
> 3 monitoren
> 2 TP’ers

Lekker knus in een gezellig keukentje, zie je
het al voor je? Twijfel dan niet langer!

> geen auto
> VGF NIET mogelijk

43

FOTO

Voor een stevige portie actie zit je in Bohinj aan
het juiste adres! Bohinj ligt op 20 km van de populaire trekpleister Bled. Het is er een pak rustiger en staat bekend voor z'n prachtig helderblauwe meer. Zalig om een dagje te gaan zwemmen
en helemaal te relaxen. Al is deze vakantie er
vooral voor de actieliefhebbers. Het wilde water
van de Sava Donlinka River verkennen tijdens de
rafting of canyoning. En het hoogtepunt van de
vakantie? De zipline natuurlijk! Ready for the
Bohinj experience?!

30/07/’22—
08/08/’22

http://bohinj.co/apartments/guest-housezotlar-bohinjska-bistrica

TP - INFO
Zin om te koken in het adembenemende Bohinj?

> 40 deelnemers

De TP-basiskoffer krijg je standaard mee. Ander
materiaal kun je aanvragen bij het verbond. Ter
plaatse is er een huurwagen om inkopen te
doen.

> 4 monitoren

Minstens 1 lid van de TP-ploeg moet minstens 1
jaar in het bezit zijn van rijbewijs B én 23 jaar
zijn.

> VGF NIET mogelijk

> 4 TP’ers
> auto beschikbaar

De TP gaat mee met de bus naar Bohinj en terug.
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Aloha! Voor een vakantie vol surfplezier en heerlijk chillen onder de Spaanse zon moet je in San
Vicente zijn! Na enkele golfsurflessen duik je zelfstandig het water in, op zoek naar de perfecte
golf. Ter plaatse heb je de keuze tussen een longboardinitiatie of extra surfles. Zo ben je zeker
klaar voor het hoogtepunt van de week: het sunsetsurfen. Canyoning en een zalige surfparty maken deze vakantie compleet! Hang loose!

15/08/’22—24/08/’22
TP - INFO
Zin om te koken terwijl de zon ondergaat op een
idillische locatie? Dan is deze sunset surfvakantie zeker iets voor jou!
https://www.campingrodero.com/
> 45 deelnemers
> 4 monitoren

Je kookt in een kooktent, de eettent bevind zich
er net naast. De ‘keuken’ bevat 2 koelkasten, 2
diepvriezers, 7 gasbekkens, een bakplaat en 1
groot vuur voor een paëllapan. Er wordt afgewassen in afwasteilen op meter van de kampplaats .
Je kan met de wagen tot aan de kooktent rijden.

> 4 TP’ers
> auto beschikbaar
> 4 VGF mogelijk

Koken voor toffe bende jongeren in een speciale
setting, stuur je kandidatuur snel in!

FOTO
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FOTO

Staat 'slapen op een onbewoond eiland' op jouw
bucketlist? Na deze vakantie zal je dat kunnen afvinken. Het hoogtepunt van deze vakantie is een
kanotweedaagse door de ongerepte natuur met
overnachting op een onbewoond eiland. ’s Avonds
geniet je van een barbecue bij het kampvuur. Een
echte bushwalk, mountainbiken en boogschieten
staan ook op het programma. Hap alvast naar
adem want Zweden wordt verrukkelijk mooi!

18/08/’22—27/08/’22
Info nog niet beschikbaar bij het
maken van deze brochure.
> 45 deelnemers

TP - INFO

> 4 monitoren

Info nog niet beschikbaar bij het maken van
deze brochure.

> 4 TP’ers
> geen auto
> 4 VGF mogelijk
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FOTO

Voel jij je ook als een vis in het water? Dan is deze vakantie iets voor jou! Je neemt een verfrissende duik in de zee en geniet van spetterende
activiteiten zoals stand up paddling. Je gaat mee
naar een gigantisch waterpretpark vol glijbanen
en fonteinen. Wil je nóg meer water? Tijdens de
boottocht van Rosas naar Cadaques geniet je van
het uitzicht over de zee. Uitrusten en nog meer
genieten doe je aan het zwembad en tijdens de
‘open air disco mobile party’! Héroe del agua,
me gusto!

07/07/’22—16/07/’22

> 20 deelnemers
> 9 monitoren
> 1 verpleegkundige

TP - INFO

> zelfde TP’s als villa fantastica

Hola! Héroes del agua.
Hier is de zeer goed uitgeruste keuken voorzien
van een inloopfrigo, 1 diepvriezer, 4 gaspitten,
er is een frietketel, industriële vaatwasmachine.
Zeer goede en industriële oven, 2 kleine microgolfovens, ruim voldoende potten en pannen.
De eetzaal bevind zich net naast de keuken waar
een doorgeefluik naartoe gaat.
Zin in een zalig Spaanse vakantie? Stel je dan
kandidaat!
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> auto beschikbaar
> VGF NIET mogelijk

Zin in een week ontspanning en plezier in een
zonnig Frans decor? In de zuiderse temperaturen
neem je een verfrissende duik in het zwembad en
speel je een spelletje petanque op de camping.
Je bezoekt een nabijgelegen stadje, doet een terrasje of gaat snuisteren op één van de vele marktjes. Het avontuur zoeken we op tijdens een uitstap aan de futuroscoop. Echt genieten en uitrusten doen we aan het meer. Lignac wordt spannend en gevarieerd!

22/08/’22—31/08/’22

TP - INFO
Info nog niet beschikbaar bij het maken van
deze brochure.

> 25 deelnemers
> 11 monitoren
> 1 verpleegkundige
> 4 TP’ers
> auto beschikbaar
> 6 VGF mogelijk

FOTO

49

FOTO

Samen met je vrienden verblijven in een gezellig huis
met privé-zwembad en in een rust van oase? Oh jawel, het kan! Sisan, Here I come! Zet Istrië helemaal
op z'n kop: schreeuw het uit op de Giant Swing, geniet
van de adembenemende ziplines op het hoogteparcours en laat je helemaal gaan in het spetterende waterpretpark. Verken de Adriatische kust tijdens een
kajaksafari en snorkel in het helderblauwe water. Oh,
en doe er nog een bezoekje aan Pula en het mooi amfitheater bovenop! Even moe? Het strand is nooit ver
weg! Sisan, count me in!

15/08/’22—22/08/’22

> 20 deelnemers
TP - INFO

> 9 monitoren

Je verblijft in De Oever en De Boerenzwaluw. Hier
is een grote eetzaal met bar/buffet. Er zijn 2 grote koelkasten, 1 diepvriezer, 6 goede gasvuren en
een industriële vaatwasmachine. Naast de keuken
heb je ook nog een opslagplaats voor droge voeding.
Je rijdt met je eigen wagen naar de bestemming.
Er zijn heel wat winkels in de buurt van het centrum. Net zoals op de andere bestemmingen maak
je de lekkerste gerechten en sta je mee in voor de
afwas (natuurlijk samen met de deelnemers) en
het onderhoud van de keuken.
Naast de reguliere vakantie, kook je ook voor de
JOMBA deelnemers.
Can you go with the flow in Ter Aar?
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> 5 TP’ers —> zelfde als reguliere
vakantie
> geen auto
> 4 VGF mogelijk
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START- EIND DATUM DATUM

VAKANTIECONCEPT

CENTRUM

CLUSTER

TP

HUUR
WAGEN

02-07-2022

09-07-2022 Zeilen op het Ijsselmeer

Boot Nieuwe Zorg (Nederland)

13-14

1

ONWAAR

03-07-2022

12-07-2022 La vita è bella

Toscane - Lunigiana (Italië)

13-14

4

WAAR

03-07-2022

12-07-2022 Costa genietos

Calabuig (Spanje)

15-16

5

WAAR

04-07-2022

08-07-2022 Bounce in 't bos

Overijse (België)

07-08

4

ONWAAR

04-07-2022

08-07-2022 Magische kasteelvakantie

Modave (België)

07-08

4

ONWAAR

07-07-2022

16-07-2022 Beach Mountain Experience

Albanya en Empuriabrava (Spanje)

15-16

4

WAAR

07-07-2022

16-07-2022 Villa Fantástica

Viladasens (Spanje)

15-16

6

WAAR

07-07-2022

16-07-2022 Héroe del agua

Viladasens (Spanje)

JOMBA

0

ONWAAR

11-07-2022

18-07-2022 Adventureproof

Jupille - Garde Chasse (België)

09-10

5

ONWAAR

11-07-2022

18-07-2022 Go with the flow

Ter Aar (Nederland)

11-12

5

ONWAAR

13-07-2022

17-07-2022 Echte superhelden

Lokeren (België)

07-08

4

ONWAAR

15-07-2022

22-07-2022 Expeditie safari

Beekse Bergen (Nederland)

09-10

5

ONWAAR

17-07-2022

24-07-2022 Zuiders genieten

Lignac (Frankrijk)

JOMBA

4

WAAR

25-07-2022

29-07-2022 Reis rond de wereld

Balen - Keiheuvel (België)

07-08

4

ONWAAR

25-07-2022

01-08-2022 Wild Adventure

Jupille - Grange-Nicolas (België)

11-12

5

ONWAAR

29-07-2022

05-08-2022 Fantasticable

Gérardmer - Tétras (Frankrijk)

13-14

4

ONWAAR

29-07-2022

05-08-2022 avontuurlijke ardennen

Anseremme (België)

15-16

2

ONWAAR

30-07-2022

06-08-2022 Criminele actievakantie

Sy-Hamoir (België)

09-10

4

ONWAAR

30-07-2022

08-08-2022 The Bohinj experience

Bohinj (Slovenië)

15-16

4

WAAR

01-08-2022

08-08-2022 Nieuw HOEDIE 11-12

Brussel (België)

11-12

4

ONWAAR

04-08-2022

13-08-2022 Aventura Italia

Valle Aurina - Gruberhof (Italië)

13-14

4

WAAR

07-08-2022

16-08-2022 Aquasplash

Esponellà (Spanje)

13-14

5

WAAR

08-08-2022

12-08-2022 Kids in Wonderland

Loon op Zand (Nederland)

07-08

5

ONWAAR

08-08-2022

12-08-2022 Disneyvakantie

Vertus (Frankrijk)

09-10

4

ONWAAR

09-08-2022

16-08-2022 Crazy Beachfun

Ameland (Nederland)

11-12

5

ONWAAR

14-08-2022

23-08-2022 Sunsplash

Cartellà (Spanje)

13-14

4

WAAR

15-08-2022

22-08-2022 Go with the flow

Ter Aar (Nederland)

11-12

5

ONWAAR

15-08-2022

24-08-2022 Sunsetsurfen

San Vicente (Spanje)

15-16

4

WAAR

15-08-2022

22-08-2022 To go with the flow

Ter Aar (Nederland)

JOMBA

0

ONWAAR

18-08-2022

27-08-2022 Aventura Italia

Valle Aurina - Gruberhof (Italië)

13-14

4

WAAR

18-08-2022

27-08-2022 Verrökkelijk Zweden

Rök (Zweden)

15-16

4

WAAR

20-08-2022

27-08-2022 Zalig-aan-zeevakantie

Bredene - Horizon (België)

09-10

5

ONWAAR

21-08-2022

30-08-2022 Zuiderse actie

Die-Romeyer (Frankrijk)

13-14

4

WAAR
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•

Heb jij enkele vakantiegerechtjes gezien die jou aanstaan? Niet twijfelen! Maak een ploegje en stel je kandidaat!

•

Heb je nog vragen over vakanties, praktische info of
over wat dan ook? Mail of bel dan zeker eventjes! Wij
beantwoorden met plezier al je vragen!

•

Elk jaar zijn er heel wat vragen over hoe de verdeling
van de vakanties gebeurt. Uiteraard kunnen we niet iedereen zijn eerste keuze geven en dat leidt soms tot
teleur-stellingen. Wel kunnen we jullie verzekeren dat
de verdeling zo objectief mogelijk verloopt. We proberen iedereen een fijne vakantie te geven.

•

Alvast een dikke merci aan alle vrijwilligers die zich
dit jaar weer kandidaat stellen! De Kazouvakanties zijn
keer op keer weer dat beetje beter door jullie!
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