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KAMPEN 
MET OVERNACHTING
VOOR KINDEREN VAN 3 TOT 18 JAAR



EEN STRAFFE ORGANISATIEEEN STRAFFE ORGANISATIE OP STEVIGE FUNDERINGEN OP STEVIGE FUNDERINGEN
MISSIE
Free-Time wil mee bijdragen tot de persoonlijke ontwikkeling en 

groei van kinderen en jongeren. Dit door zoveel mogelijk kinderen en 

jongeren zoveel mogelijk kansen te geven om in hun vrije tijd hun eigen 

interesses en talenten te ontdekken en te ontplooien.

Hoe doen we dit?

• Free-Time is een proeftuin
Met Free-Time op kamp, dat is proeven van nieuwe dingen. Door 

een breed aanbod aan kampen, willen we kinderen en jongeren 

aanmoedigen om hun eigen talenten en interesses te ontdekken en 

ontplooien. Free-Time streeft daarom naar een zo gevarieerd mogelijk 

aanbod, waar elk kind welkom is en waar er ook voor ieder kind wat 

wils is. Hierdoor gaan we telkens voor niets minder dan superkampen!

• Een stevige monitorenwerking
Free-Time wordt gedragen door heel wat gemotiveerde mensen. Dag in 

dag uit geven onze monitoren het beste van zichzelf. Dankzij een sterk 

onderbouwde monitorenwerking, die steunt op vorming, persoonlijke 

ontwikkeling, ontspanning en inspraak, garanderen we kwaliteitsvolle 

kampen. Free-Time biedt haar monitoren een groeipad aan, waar zij op 

hun eigen tempo kunnen (blijven) groeien. 

• Maatschappelijke meerwaarde
Free-Time wil meer zijn dan enkel een vakantieorganisatie. We willen 

kinderen een beeld geven van wat er allemaal leeft in de samenleving 

en hen laten proeven van alles wat er te doen is in de vrije tijd. 

Maar er is meer. Onze maatschappelijke taak bestaat er in ook in te 

spelen op de noden en behoeften die de samenleving ons vandaag 

schenkt. Deze rol trachten we te vervullen door in dialoog te gaan met 

ouders, jongeren en kinderen over thema’s zoals ecologie, diversiteit, 

gezonde voeding, kinderrechten, mobiliteit, niet-formele educatie, … 

Door acties en informatieverspreiding willen we ook daar ons steentje 

bijdragen. 

• Een gedreven professioneel team
Een team met een hart voor jeugdwerk verzorgt de dagelijkse werking 

en administratie. Met vragen en opmerkingen kan je altijd bij hen 

terecht. Al meer dan 25 jaar organiseert Free-Time kwaliteitsvolle 

kampen, en die ervaring dragen we steeds mee.
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WIJ GAAN OP KAMP! 
JIJ TOCH OOK!?
De paasvakantie en de zomervakantie 

worden weer fantastisch met onze kampen 

met overnachting. 

Alles waar je aan denkt, is mogelijk: koken 

met echte chefs, dansen met professionals, 

vliegen met een drone, survival in de 

bossen en zelfs skydiven. 

Deze zomer zijn er ook tal van nieuwe 

vakanties waaronder het safarikamp, de 

superheldenschool en Coast Crashers.

Daarnaast hebben we dit jaar kampen 

om je talenten naar een hoger niveau te 

brengen: beachvolleybal, muziek spelen of 

de dansen onder professionele begeleiding.

We bieden meer dan 140 kampen aan, dus 

er is voor elk kind en jongere een vakantie. 

Ga mee op kamp naar de Ardennen, de zee 

of het buitenland. Kies voor een thema, 

een avontuur of extreme activiteiten. 

Ook voor de allerkleinsten hebben 

we instapvakanties waarbij ze hun 

eerste kampervaring kunnen opdoen. 

Kortom, met deze kampen kan 

je vakantie niet meer stuk.

Tot op kamp!

Dirk Schockaert 
Voorzitter-coach 

Vrijetijdsmanager
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INSCHRIJVEN DOE JE VIA 
WWW.FREETIME.BE

Om in te schrijven heb je een profiel nodig op naam van de 

 ouder die het fiscaal attest wil ontvangen. Na aanmaak van 

 je profiel krijg je een mail met je logingegevens. 

Log in op onze website en voeg je kind(eren) toe aan je profiel.

Ga naar het vakantieoverzicht, kies een kamp en 

 klik op inschrijven.

Geef aan welk kind je graag wil inschrijven.

Controleer de periode en aanvaard de algemene voorwaarden.

Klik op inschrijving bevestigen en je kind is ingeschreven.

Je ontvangt een mail met de bevestiging.

Geen computer of internet thuis? 
Bel 070 246 170 en we helpen je met plezier verder.

VOORDELEN
Welke voordelen heeft u?
-                                 -€10 per kamp aangeduid met dit symbool

- Mutualiteit: tot -€50 per kamp

- Fiscaal aftrekbaar tot €11,20 per dag 

 (voor elk kind jonger dan 12j)

- Werkgeverskortingen!

- Sociale korting voor bepaalde kampen 

 via het steunpunt Vakantieparticipatie

Kijk snel op onze site
www.freetime.be/vakanties/kortingen/

GSM? 
Je mag je gsm meebrengen op kamp, maar we willen graag dat het 

gebruik van je gsm of smartphone de activiteiten van het kamp niet 

verstoort. In samenspraak met de monitoren zullen er een aantal 

vaste gsm-momenten vastgelegd worden. De rest van het kamp 

vragen we om de gsm veilig op te bergen.  

Kom-paskorting 

Zie voordelen

Partnerkamp

Kamp in samenwerking met 

een andere organisatie.

WAAR
Free-Time organiseert kampen in België 

én in het buitenland. 

Een handig overzicht van al onze 

accommodaties vind je op onze website. 

www.freetime.be/vakanties/accommodaties

PRIJS
In de kampprijs is alles inbegrepen zoals het verblijf, 

maaltijden, activiteiten, materiaal, transport, verzekering en 

begeleiding. Daarnaast is er natuurlijk ook een vaste kost 

waarmee wij rekening moeten houden. Deze kost omvat vast 

personeel, promotie, groot materiaal, voertuigen, 

transport en vorming van onze monitoren.

 EERSTE HULP 
 BIJ ONGEVALLEN

Mocht er zich op kamp een ongeval voorgedaan hebben waar 

je achteraf pas last van krijgt, neem je best contact op met het 

kantoor. Het team is dan al ingelicht door onze monitoren. 

Samen met jou behandelen we elk ongeval met de grootste zorg.

WE ZETTEN IN OP 
VERBETERING!  
Na elk kamp sturen we je een mail met 

een korte bevraging over het kamp. 

Vul deze zo goed mogelijk in, 

dan kunnen we alles evalueren en verbeteren.

We vertrekken 

in groep met de trein 

vanuit Gent of Antwerpen 

naar de kampplaats.

Vervoer 

met (mini)bus Slapen in 

tenten/in gebouw

LEGENDE
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SOCIAAL FONDS
Free-Time vzw investeert jaarlijks in allerlei

 projecten die kinderen en jongeren laten 

proeven van het bestaande vrijetijdsaanbod. 

We vinden het fi jn dat jouw kind deelneemt aan één van onze 

activiteiten waarbij zij sportieve en culturele ontdekkingen doen en 

ervaringen delen met andere deelnemers. 

Echter heeft niet elk kind de kans om deel te nemen aan deze 

activiteiten. Denk maar aan kinderen uit kansarme gezinnen, 

vluchtelingen, kinderen met specifi eke zorgbehoeften…

 

Met jouw steun via het sociaal fonds van Free-Time vzw kunnen wij 

extra acties ondernemen die bovengenoemde doelgroepen 

kennis kunnen laten maken met onze proeftuin. 

Je kan bij inschrijving van je zoon/dochter voor één van onze 

activiteiten kiezen of je een extra bedrag wil schenken 

aan dit sociaal fonds. Zo willen wij samen met jou 

investeren in burgerschap om het vrijetijdsaanbod

 zo toegankelijk mogelijk te maken.

OP KAMP … MAAR WAT 
NEEM IK MEE?

AL JE VRIENDEN NATUURLIJK! 

Dat maakt het kamp dubbel zo leuk.

MEDISCHE FICHE

Deze kan je online invullen via ‘mijn inschrijvingen’ 

in je profiel. Breng je medische fiches steeds afgeprint 

mee naar het kamp voor onze monitoren.

IDENTITEITSKAART, KIDS-ID OF ISI+

Deze kaart neem je mee voor als we op kamp een 

bezoek aan de dokter moeten brengen.

ZAKGELD

Hoeveel zakgeld je mee geeft, is natuurlijk afhankelijk 

van de leeftijd van de kinderen en de bestemming. 

We geven alvast een richtbedrag mee in de laatste 

info-mail voor het kamp.

PARTNERS 
Free-Time gaat voor kwaliteitsvolle kampen.  We werken daarvoor samen met veel organisaties. 

Elke dag · Tous les jours

Elke dag · Tous les jours
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Paasvakantie (van maandag 03 t/m vrijdag 07/04 en van zondag 09 t/m vrijdag 14/04 )
LEEFTIJD KAMP LOCATIE € VERVOER SLAPEN PAGINA

3-6j Verhalenparadijs (9-12/04) Merelbeke - Bakkershof 160 - p. 11

6-8j Quad Adventure Wiltz 395 p. 13

6-9j Boerderijkamp Merelbeke - Bakkershof 305 - p. 12

9-11j Quad & Fun Wiltz 395 p. 21

9-12j Natuur-lijk op de boerderij Gemmenich 235 - p. 16

9-14j High School Musical Stekene 300 - p. 15

10-13j Boerderijvrienden Merelbeke - Bakkershof 305 - p. 23

12-15j Outdoor paint & quad Wiltz 395 p. 29

Zomervakantie zo1 (van zondag 02 t/m vrijdag 07/07)
LEEFTIJD KAMP LOCATIE € VERVOER SLAPEN PAGINA

3-6j Kleuterpret aan zee Barkentijn 160 - p. 11

6-8j Quad Adventure Wiltz 360 p. 13

6-9j Zot aan zee Barkentijn 260 - p. 14

6-9j Fantastisch bos Hamoir 260 p. 12

7-9j Surf en Beach camp Wenduine 354 - p. 14

7-9j Full Skate Wenduine 384 - p. 12

8-12j Back 2 basics Hamoir 285 p. 15

8-12j Coast Crashers Barkentijn 320 - p. 15

8-16j Fun en klimavontuur Fontainebleau FR 280 p. 33

9-11j Quad & Fun Wiltz 360 p. 21

10-12j Full Skate Wenduine 369 - p. 24

10-12j Natuur-lijk op de boerderij (3-7/07) Gemmenich 235 - p. 25

10-12j Surf en Beach camp Wenduine 339 - p. 26

10-13j Frans aan zee Nieuwpoort - Jeanne Panne 345 - p. 24

10-13j Kamp X-treem Hamoir 290 p. 25

12-15j Expeditie Wiltz Wiltz 265 p. 27

12-15j Beachlife & Waterski Nieuwpoort - Jeanne Panne 385 - p. 27

12-15j In't Wild Hamoir 335 p. 28

12-15j Outdoor paint & quad Wiltz 360 p. 29

12-15j Surf & Fun (30/06-9/07) San Vicente - Spanje 585 p. 33

12-16j So You Know You Can Cook Brugge - Spermalie 520 - p. 29

12-16j So You Think You Can Cook Brugge - Spermalie 520 - p. 29

12-18j Band Boost XL (2-9/07) Stekene 365 - p. 27

12-18j Beachvolley and more (2-8/07) Stekene 365 - p. 27

12-18j Engelse taalvakantie (2-9/07) Broadstairs GB 675 p. 32

12-18j Franse taalvakantie (2-9/07) Boulogne-sur-Mer FR 675 p. 32

12-18j Franse taalvakantie (2-15/07) Boulogne-sur-Mer FR 1085 p. 32
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Zomervakantie zo2 (van zondag 09 t/m vrijdag 14/07)
LEEFTIJD KAMP LOCATIE € VERVOER SLAPEN PAGINA

6-8j Quad Adventure Wiltz 360 p. 13

6-9j Fantastisch bos Hamoir 260 p. 12

6-12j High School Musical Stekene 300 - p. 15

7-9j Natuur-lijk op de boerderij (10-14/07) Gemmenich 235 - p. 16

8-12j Back 2 basics Hamoir 285 p. 15

9-11j Quad & Fun Wiltz 360 p. 21

10-12j Full Skate Wenduine 369 - p. 24

10-12j Surf en Beach camp Wenduine 339 - p. 26

10-13j Kamp X-treem Hamoir 290 p. 25

10-15j Dronekamp Stekene 440 - p. 23

12-15j In't Wild Hamoir 335 p. 28

12-15j Outdoor paint & quad Wiltz 360 p. 29

12-15j Expeditie Wiltz Wiltz 265 p. 27

12-15j Beach & Fun (7-16/07) Empuriabrava - Spanje 595 p. 31

12-18j Bergkamp - Spaanse Pyreneeën (8-14/07) Spaanse Pyreneeën 390 p. 31

13-16j Full Skate Wenduine 369 - p. 28

13-16j Surf en Beach camp Wenduine 339 - p. 30

Zomervakantie zo3 (van zondag 16 t/m vrijdag 21/07)
LEEFTIJD KAMP LOCATIE € VERVOER SLAPEN PAGINA

3-6j Verhalenparadijs (16-19/07) Merelbeke - Bakkershof 160 - p. 11

6-9j Boerderijkamp Merelbeke - Bakkershof 305 - p. 12

6-9j Ridders en jonkvrouwen Brasschaat 220 - p. 13

8-10j Jungle Book Brasschaat 220 - p. 16

9-11j Natuur-lijk op de boerderij (17-21/07) Gemmenich 235 - p. 16

9-12j Mystery Mansion Brasschaat 220 - p. 16

10-12j Surf en Beach camp Wenduine 339 - p. 26

10-12j Full Skate Wenduine 369 - p. 24

10-13j Boerderijvrienden Merelbeke - Bakkershof 305 - p. 23

12-15j Extremis (16-22/07) Wanyi 420 p. 28

12-15j Extremis Flight (16-22/07) Wanyi 550 p. 28

13-16j Full Skate Wenduine 369 - p. 28

13-16j Surf en Beach camp Wenduine 339 - p. 30

16-18j Extremis (16-22/07) Wanyi 420 p. 28

16-18j Extremis Flight (16-22/07) Wanyi 550 p. 28

Zomervakantie zo4 (van zondag 23 t/m vrijdag 28/07)
LEEFTIJD KAMP LOCATIE € VERVOER SLAPEN PAGINA

6-9j Superheldenschool Brasschaat 220 - p. 14

7-9j Full Skate Wenduine 384 - p. 12

7-9j Surf en Beach camp Wenduine 354 - p. 14

8-10j Paardrijden aan zee Koksijde - Saint Antoine 390 - p. 21

8-10j Safarikamp Brasschaat 270 - p. 21

9-12j Frans aan zee Koksijde - Saint Antoine 345 - p. 15
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LEEFTIJD KAMP LOCATIE € VERVOER SLAPEN PAGINA

9-12j YOLO! Brasschaat 270 - p. 22

10-12j Full Skate Wenduine 369 - p. 24

10-12j Surf en Beach camp Wenduine 339 - p. 26

11-13j Paardrijden aan zee Koksijde - Saint Antoine 390 - p. 25

Zomervakantie zo5 (van zondag 30/07 t/m vrijdag 04/08)
LEEFTIJD KAMP LOCATIE € VERVOER SLAPEN PAGINA

3-6j Kleuterpret aan zee (30/07-2/08) Oostende - Sportchalets 160 - p. 11

6-9j Zot aan zee Oostende - Sportchalets 260 - p. 14

7-9j Surf en Beach camp Wenduine 354 - p. 14

7-9j Full Skate Wenduine 384 - p. 12

8-12j Coast Crashers Oostende - Sportchalets 320 - p. 15

8-12j Overlevingskamp Junior Top Secret 265 p. 16

10-12j Full Skate Wenduine 369 - p. 24

10-12j Surf en Beach camp Wenduine 339 - p. 26

10-15j Dronekamp aan zee Oostende - Sportchalets 460 - p. 24

12-15j Overlevingskamp XL (29/07-6/08) Top Secret 345 p. 29

16-18j Overlevingskamp XL (29/07-6/08) Top Secret 345 p. 29

Zomervakantie zo6 (van zondag 06  t/m vrijdag 11/08)
LEEFTIJD KAMP LOCATIE € VERVOER SLAPEN PAGINA

3-6j Verhalenparadijs (6-9/08) Merelbeke - Bakkershof 160 - p. 11

6-9j Boerderijkamp Merelbeke - Bakkershof 305 - p. 12

6-9j Sprookjesdans De Warande 340 - p. 13

7-10j Streetart De Warande 340 - p. 22

8-12j Show-Time Stekene 330 - p. 21

10-12j Surf en Beach camp Wenduine 339 - p. 26

10-12j Full Skate Wenduine 369 - p. 24

10-13j Boerderijvrienden Merelbeke - Bakkershof 305 - p. 23

10-14j Magic Academy Stekene 330 - p. 25

12-15j Extremis (6-12/08) Wanyi 420 p. 28

12-15j Extremis Flight (6-12/08) Wanyi 550 p. 28

13-16j Full Skate Wenduine 369 - p. 28

13-16j Surf en Beach camp Wenduine 339 - p. 30

13-18j Kanotrekking (6-12/08) Noord-Frankrijk 340 p. 31

16-18j Extremis (6-12/08) Wanyi 420 p. 28

16-18j Extremis Flight (6-12/08) Wanyi 550 p. 28

Zomervakantie zo7 (van zondag 13  t/m vrijdag 18/08)
LEEFTIJD KAMP LOCATIE € VERVOER SLAPEN PAGINA

3-6j Kleuterpret aan zee (13-16/08) Barkentijn 160 - p. 11

6-8j Quad Adventure Wiltz 360 p. 13

6-9j Zot aan zee Barkentijn 260 - p. 14
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LEEFTIJD KAMP LOCATIE € VERVOER SLAPEN PAGINA

7-9j Full Skate Wenduine 384 - p. 12

7-9j Surf en Beach camp Wenduine 354 - p. 14

8-12j Coast Crashers Barkentijn 320 - p. 15

9-11j Quad & Fun Wiltz 360 p. 21

9-14j High School Musical Stekene 300 - p. 24

10-12j Full Skate Wenduine 369 - p. 24

10-12j Surf en Beach camp Wenduine 339 - p. 26

10-13j Frans aan zee Nieuwpoort - Jeanne Panne 345 - p. 24

10-16j Band Boost XL (11-18/08) Stekene 365 - p. 23

10-16j Dansstage voor gevorderde dansers De Warande 395 - p. 23

12-15j Beach & Fun (8-17/08) Empuriabrava - Spanje 595 p. 31

12-15j Beachlife & Waterski Nieuwpoort - Jeanne Panne 385 - p. 27

12-15j Expeditie Wiltz Wiltz 265 p. 27

12-15j Outdoor paint & quad Wiltz 360 p. 29

12-18j Engelse taalvakantie (13-20/08) Broadstairs GB 675 p. 32

12-18j Rotsklimmen Ardennen (14-18/08) Maillen 300 p. 30

Zomervakantie zo8 (van zondag 20  t/m vrijdag 25/08)
LEEFTIJD KAMP LOCATIE € VERVOER SLAPEN PAGINA

6-8j Quad Adventure Wiltz 360 p. 13

6-9j De Wildeling Malmedy 320 p. 12

6-9j Zot aan zee Barkentijn 260 - p. 14

8-12j Coast Crashers Barkentijn 320 - p. 15

8-16j Fun en klimavontuur (21-25/08) Fontainebleau FR 280 p. 33

9-11j Natuur-lijk op de boerderij (21-25/08) Gemmenich 235 - p. 16

9-11j Quad & Fun Wiltz 360 p. 21

10-14j The Wild Trail Malmedy 340 p. 26

12-15j Beachlife & Waterski Barkentijn 385 - p. 27

12-15j Expeditie Wiltz Wiltz 265 p. 27

12-15j Outdoor paint & quad Wiltz 360 p. 29

12-15j Surf & Fun (18-27/08) San Vicente - Spanje 585 p. 33

12-16j So You Know You Can Cook Brugge - Spermalie 520 - p. 29

12-16j So You Think You Can Cook Brugge - Spermalie 520 - p. 29

13-16j Full Skate Wenduine 369 - p. 28

13-16j Surf en Beach camp Wenduine 339 - p. 30

Zomervakantie zo9 (van zaterdag 26  t/m woensdag 30/08)
LEEFTIJD KAMP LOCATIE € VERVOER SLAPEN PAGINA

3-6j Kleuterpret aan zee (27-30/08) Westende - Duindal 160 - p. 11

6-9j Zot aan zee Westende - Duindal 195 - p. 14

8-12j Coast Crashers Westende - Duindal 260 - p. 15

10-12j Full Skate (27-31/08) Wenduine 319 - p. 24

10-12j Surf en Beach camp (27-31/08) Wenduine 289 - p. 26

12-15j Beachlife & Waterski Westende - Duindal 315 - p. 27 9



ANIMATORCURSUS iets voor jou?AANNIMMAATTOORRCCUURRSSUUSS iieettss vvoooorr jjoouu??

Krokus
De Tilk 27/02-04/03 
Karmel 26/02-03/03 

Pasen
De Tilk 03/04-08/04
Laathof 10/04-15/04 

Zomer
De Tilk 31/07-05/08

Herfst
De Tilk 30/10-04/11

SUMMERKICKS
31/08/2017 van 13u tot 17u 

SUMMERKICKS IS EEN NAMIDDAG VOL INITIATIES VAN BEKENDE EN MINDER BEKENDE SPORTEN: 
LACROSSE, JUDO, DANS EN VEEL MEER!

GRATIS DEELNEMEN
VOOR IEDEREEN VAN 6 TOT 16 JAAR

Sporthal Hogeschool Gent
Sint-Denijslaan 251 (achter St.-Pietersstation) te Gent

SPRINGKASTELEN, TRAMPOLINE, …ANIMATIE EN VEEL MEER

Je beleeft een zalige kampweek. Je maakt nieuwe vrienden én
je leert kinderen een onvergetelijk kamp te bezorgen!

Inschrijven via www.freetime.be/cursussen
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KLEUTERS | 3-6 JAAR
KLEUTERS  *   3-6 JAAR  *  KLEUTERS  *   3-6 JAAR  *  KLEUTERS 

Kleuterpret aan zee
Wij gaan naar zee! Lekker rollebollen in het zand, zandkastelen 

bouwen, schelpjes zoeken en pootjebaden. We gaan op verkenning 

langs de kust en door de duinen. Ben je klaar om een onvergetelijk 

kamp te beleven? De emmertjes en schepjes staan al klaar!

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Barkentijn 02-05/07

13-16/08

3-6j 160

Oostende 

Sportchalets

30/07-02/08 3-6j 160

Westende

Duindal

27-30/08 3-6j 160

Verhalenparadijs
Wij toveren met onze toverstaf elke dag een nieuw verhaal. We 

spetteren met toverkunst en worden helemaal iemand anders. 

Tover je met ons mee? Wie weet ben jij wel een fee of ridder... We 

gaan op zoek naar bekroonde kinderboeken en knutselen een nieuwe 

wereld in elkaar. Zo zorgen we voor een magisch verhalenparadijs. 

En daarbij kan een ritje op de huifkar natuurlijk niet ontbreken! 

I.s.m. kinderboerderij ‘t Bakkershof

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Merelbeke

Bakkershof

09-12/04 

16-19/07 

06-09/08

3-6j 160
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KIDS | 6-9 JAAR
KIDS  *   6-9 JAAR  *  KIDS  *   6-9 JAAR  *  KIDS  *   6-9 JAAR  *  KID

Boerderijkamp
Een weekje op de boerderij leven, lijkt je dat niet fantastisch? We staan 

op met het paard, de geiten en de konijnen en ‘s avonds gaan we met 

de kippen op stok. We bakken zelf ons brood, maken pizza, verzorgen 

en voederen de dieren. Met een huifkar maken we een ommetje naar 

de geitenboer en de imker. Het boerderijleven op zijn best! 

I.s.m. kinderboerderij ‘t Bakkershof

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Merelbeke

Bakkershof

09-14/04 

16-21/07 

06-11/08

6-9j 305

De Wildeling
We starten in een gigantisch labyrint en voor diegenen die de weg naar 

buiten vinden, staat er ook een BMX-parcours te wachten. Op speciale 

trikes maken we een tubing-afdaling van een ski-piste. We leven ons 

uit in de Hoge Venen: mountainbiken door de bossen en expedities in 

de buurt van Malmedy. Om even af te wissen van die onvoorspelbare 

natuur, brengen we een bezoek aan Plopsa Coo! Een kamp voor 

avonturiers, want we trekken er op uit en slapen een nachtje in onze 

eigen gebouwde bivaktent! 

I.s.m. De Val Wanne

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Malmedy 20-25/08 6-9j 320

Fantastisch bos
We maken een ontdekkingstocht die ons elke dag naar een andere 

magische wereld brengt. We gaan op bezoek in Neverland en vliegen 

mee met Peter Pan. De cowboys en indianen hebben onze hulp nodig 

om de droogte op de prairie te bestrijden. Op onze ontdekkingstocht 

zien we misschien enkele steentrollen of moddermonsters. We leren 

goed samenwerken tijdens de bushexpeditie door de bossen. 

I.s.m. The Outsider Ardennes

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Hamoir 02-07/07 

09-14/07

6-9j 260

Full Skate
Ben jij op een board geboren, of kreeg je de smaak recent te pakken? 

We perfectioneren onze skills: het leeuwendeel van de tricks leren we 

op onze eigen in- en outdoor skateramps, en dat onder begeleiding 

van een professional! Daarnaast proeven we van verrassende sporten 

als golfsurfen en longboarden. Begin je spieren maar al te trainen, 

want we maken het kamp extra bijzonder met powerkiten en raften 

in de branding! ‘s Avonds geven we extra sessies in de overdekte 

skatebowl en doen we een graffi ti workshop!! 

I.s.m. Elephant Camps

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Wenduine 02-07/07

23-28/07

30/07-04/08 

13-18/08

7-9j 384
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DS  *   6-9 JAAR  *  KIDS  *   6-9 JAAR  *  KIDS  *   6-9 JAAR  *  KIDS

Natuur-lijk op de boerderij
We leven op het ritme van de natuur en overnachten gezamenlijk op 

de zolder met glijbaan. Wekelijks staan er wisselende activiteiten op 

het programma zoals hooi binnen halen, bramen plukken, pizza’s en 

koekjes bakken... Uiteraard zijn er de dieren die dagelijks verzorgd 

mogen worden (pony’s, paarden, kippen, eenden, schapen, konijnen, 

geiten, poezen en de hond Idse). Ook zwemmen, ponyrijden, een 

bosspel en quad rijden kunnen aan bod komen. Afhankelijk van waar 

de groep interesse in heeft en de weersomstandigheden stellen we 

samen de planning op. We beleven de natuur in een gezellige groep 

van maximum 14 kids. 

I.s.m. B&B Grunebempt

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Gemmenich 10-14/07 7-9j 235

Quad Adventure
In de bosrijke omgeving van Wiltz zetten we de brullende motoren van 

onze quads in werking. Daarna beleven we de ultieme kick via een 

spannend paintballduel. In Wiltz is er voor elk wat wils: een klimmuur, 

een rivierwandeling, sumoworstelen, de waterslide en een spannend 

nachtspel. Lukt het jou om deze week te overleven? Dan mag je jezelf 

een ware avonturier noemen! 

I.s.m. T&S Events

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Wiltz 09-14/04 

02-07/07 

09-14/07 

13-18/08 

20-25/08

6-8j 395 

360

360

360

360

Ridders en jonkvrouwen
Heb jij altijd al eens willen weten wat het is om in de middeleeuwen 

te leven? We reizen terug in de tijd en komen in een ander tijdperk 

terecht. Samen bouwen we een kasteel in de bossen en verkleden ons 

als echte ridders en jonkvrouwen. Help de koning en ontsnap aan de 

draak. Om al het middeleeuws stof van ons af te krijgen, nemen we 

een frisse duik in het zwembad.

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Brasschaat 16-21/07 6-9j 220

Sprookjesdans
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wat is het tofste kamp van het 

land? We swingen en zwieren in het rond zoals Belle met haar Beest! 

Een échte danseres helpt ons om een sprookjesachtige dansshow te 

maken die jullie ouders mogen komen bewonderen! En dan zwijgen 

we nog over de geweldige knutsel- en spelactiviteiten die jullie te 

wachten staan! Trek je glazen (dans)schoentjes aan en schrijf je snel in! 

I.s.m. Dansschool Dance-Control

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

De Warande 06-11/08 6-9j 340

13INLICHTINGEN 
070 246 170   |   info@freetime.be
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Superheldenschool
Leer vliegen, word onzichtbaar en maak je spiderzuigers webklaar! 

Een week lang krijg je een echte superheldenopleiding waarbij je 

samen traint met superhelden als Spiderman, Catwoman, Superman 

en nog vele anderen... Echt iets voor superhelden in spé! Het is wel 

oppassen geblazen voor The Joker en The Goblin want zij zullen er 

alles aan doen om dit kamp te verknallen!

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Brasschaat 23-28/07 6-9j 220

Surf en Beach camp
Het Surf & Beach camp is een actieve week voor de pittigste dudes 

en girls, zowel beginners als gevorderden. We vullen onze dagen 

met golfsurfen, SUP’n (Stand Up Paddle), zeeraften & -kayakken, 

mountainbiken, powerkiten, skateboarden, longskaten, beach- & 

teambuildinggames. Energie over? You better ... want ook ‘s avonds 

plannen we toffe activiteiten zoals een workshop graffi ti, balanceren 

op de slackline, trampoline springen en indo-boarden. Dit jaar wagen 

we ons ook aan een sessie freerunning!! 

I.s.m. Elephant Camps

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Wenduine 02-07/07 

23-28/07

30/07-04/08 

13-18/08

7-9j 354

Zot aan zee
Voel jij je als een vis in het water? Pootjebaden in de zee, schatten 

begraven in het zand, ontspannen in de zon en samen met de 

gocart rijden. Onze monitoren bedenken gekke activiteiten en leuke 

spelletjes, zodat jij je geen moment hoeft te vervelen. Heb jij zin in een 

weekje zot doen aan zee? Schrijf je dan snel in!

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Barkentijn 

 

02-07/07

13-18/08

20-25/08

6-9j 260 

Oostende

 Sportchalets

30/07-04/08 6-9j 260 

Westende

Duindal

26-30/08 6-9j 195
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KIDS XL | 8-12 JAAR
KIDS XL  *   8-12 JAAR  *  KIDS XL  *   8-12 JAAR  *  KIDS XL  *   8-1

Back 2 basics
Een week lang niets meer dan tenten, een rivier, uitdagende activiteiten 

en de natuur! Kook je eigen potje op een echt houtvuur, was jezelf eens 

in het stromend water van een rivier en sjor zelf tafels en banken in 

elkaar. Sluipen door de bossen, op avonturentocht trekken en met een 

kajak de rivier afvaren! Enkel voor wie een grote portie lef heeft!

I.s.m. The Outsider Ardennes

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Hamoir 02-07/07 

09-14/07

8-12j 285

Coast Crashers
Mensen aan zee: opgepast! Free-Time komt langs, en jullie gaan 

het geweten hebben! We werken samen als een team tijdens 

een waterproef, een klimopdracht, een stormparcours en een 

oriëntatieproef. We springen ook op een surfboard en bedwingen de 

zotste golven. Je mag je ook een dag volledig uitleven in Plopsaland! 

En daarnaast voorzien jouw monitoren nog knotsgekke activiteiten! 

I.s.m. The Outsider Coast

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Barkentijn 02-07/07

13-18/08

20-25/08

8-12j 320 

Oostende

 Sportchalets

30/07-04/08 8-12j 320 

Westende

Duindal

26-30/08 8-12j 260 

Frans aan zee
We combineren strandsporten en avonturen op het water, maar dan 

op z’n Frans! We gaan onder meer kiten, vlotten bouwen en de Island 

Games tot een goed einde brengen. En we steken er nog iets van 

op ook! Het Frans sluipt op een ongedwongen manier in het kamp. 

Perfect om op een plezante manier je talenkennis te versterken! 

I.s.m. The Outsider Coast

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Koksijde

Saint Antoine

23-28/07 9-12j 345

High School Musical
Heb jij een gave om te zingen en te dansen of wil je graag je talent 

ontdekken? Op dit kamp krijg je de kans om je muzikale talent te 

ontwikkelen en om aan de anderen te tonen hoe groot jouw passie 

is voor zingen, dansen en muziek. Vorige edities voerden we al 

leuke versies op van Daens, Annie, ... Benieuwd welk stuk we deze 

week uitwerken? Schrijf je dan snel in. Vrijdagavond sluiten we onze 

kampweek af met een spetterende show iedereen!

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Stekene 09-14/07 9-12j 300

15INLICHTINGEN 
070 246 170   |   info@freetime.be
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Jungle Book
Enkele vogels fl uisteren ons in dat de gevaarlijke tijger Shere Khan 

terug is in de jungle! Gelukkig leert Baloe de beer ons alles over de 

jungle. Terwijl Bagheera op de uitkijk staat, maken we samen met de 

apen kampen in het bos om ons in te verschuilen.

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Brasschaat 16-21/07 8-10j 220

Mystery Mansion
Hou jij van avontuur, spanning en mysteries oplossen? Dan ben je 

zeker welkom in ons Mystery Mansion! Er schuilt een groot geheim in 

dit gebouw dat slechts enkelen weten. Heb jij het in je om dit mysterie 

te achterhalen?

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Brasschaat 16-21/07 9-12j 220

Natuur-lijk op de boerderij
We leven op het ritme van de natuur en overnachten gezamenlijk op 

de zolder met glijbaan. Wekelijks staan er wisselende activiteiten op 

het programma zoals hooi binnen halen, bramen plukken, pizza’s en 

koekjes bakken... Uiteraard zijn er de dieren die dagelijks verzorgd 

mogen worden (pony’s, paarden, kippen, eenden, schapen, konijnen, 

geiten, poezen en de hond Idse). Ook zwemmen, ponyrijden, een 

bosspel en quad rijden kunnen aan bod komen. Afhankelijk van waar 

de groep interesse in heeft en de weersomstandigheden stellen we 

samen de planning op. We beleven de natuur in een gezellige groep 

van maximum 14 kids.

I.s.m. B&B Grunebempt

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Gemmenich 03-07/04 

17-21/07 

21-25/08

9-12j

9-11j

9-11j

235

Overlevingskamp Junior
Onder begeleiding van echte avonturiers trekken we de bossen van 

Nîsmes in. Samen sjorren we met hout en touw ons eigen kamp, 

hut en vlot in elkaar. We laten onze fantasie werken en misschien 

slagen we er zelfs in om een levensgrote katapult te maken? We leren 

leven in de bossen: we maken daarbij kennis met de belangrijkste 

overlevingstechnieken zoals vuur maken, een kompas gebruiken en 

kaart lezen, rantsoeneren, ... Niet voor doetjes!

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Top Secret 30/07-04/08 8-12j 265
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Free-Time wil een proeftuin zijn voor kinderen en jongeren. 

Een boomgaard waar zij naar hartenlust in verschillende bomen kunnen klimmen, 

maar ook kunnen rusten in het gras. Een veilige omgeving, waar kinderen en jongeren 

naast klimmen, ook eens kunnen en mogen vallen.

HOE GOED KEN JE FREE-TIME?
CHECK HET JAAROVERZICHT VAN 2016



DAGUITSTAPPEN
  

Speciaal voor 

onze 12-plussers organiseren we 

leuke daguitstappen.

Geen hele week op kamp, 

maar wel een dagje golfsurfen, karten, 

mountainboarden of 

naar een pretpark,...

SPEELKRIEBELS 

Free-Time zorgt voor 

dagopvang tijdens de vakanties. 

Kinderen tussen 3 en 12 jaar 

zijn welkom op onze kamplocaties 

en wij zorgen voor 

leuke activiteiten.

KOMAF 

I.s.m. de jeugddienst van Stad Gent 

organiseren we 

een jongerenwerking 

met workshops en uitstappen 

voor 13- tot 15-jarigen. 

Zij bepalen mee wat 

er op de planning komt!

THEATERCURSUS

Diverse improvisatie-oefeningen,

we leren de kinderen 

en hun kunnen kennen. 

Om de voorstelling in elkaar te boksen, 

werken we vanuit

de kinderen zelf: de inhoud 

wordt volledig 

door hen bepaald.

MULTIMOVE
 

Voor het derde jaar op rij organiseert 

Free-Time Multimove-lessen 

in Sporthal Driebeek in Gentbrugge.

Multimove leert kinderen 

van 3 tot 8 jaar algemene 

bewegingsvaardigheden 

ontwikkelen.

JAARTHEMA 

Dit jaar werkten we het hele jaar 

door rond verkeersveiligheid. 

Samen met Safety-man maakten 

we de kinderen bewust van de gevaren 

op de baan. We werkten samen met 

verenigingen voor verkeersveiligheid 

om dit thema onder aandacht 

van de kinderen 

te brengen. 

In totaal hadden we in 2016 

8806 deelnemers op 634 kampen 

onder begeleiding van 581 unieke 
monitoren. 

*****

Er namen maar liefst 

1189 kinderen en jongeren 

deel aan de 95 kampen 

in Brasschaat.

*****

In Brugge organiseerden we 

11 kampen waaraan 80 kleuters, 
kinderen en jongeren deelnamen. 

*****

Ongeveer 728 avonturiers 

gingen mee op onze 

119 kampen met overnachting 
in België en het buitenland.

*****

In samenwerking met 

12 Gentse Stadsscholen 
organiseerden we 

40 kampen met 1578  kleuters 
en kinderen uit de lagere school.

*****

In Gent kwamen 4793 kinderen 
en jongeren spelen in 

het Sint-Paulusinstituut en 

in de sporthal 
van Hogeschool Gent.

2016 IN CIJFERS

HEB JE ZELF EEN LEUK 
IDEE OF VOORSTEL 
TOT VERBETERING 

VAN ONZE WERKING?

 Laat het ons weten via 

info@freetime.be
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I.s.m. de jeugddienst van Stad Gent en 

Artevelde hogeschool organiseerde 

Free-Time dit jaar de eerste 

Buitenspeeldag in het Zuidpark van Gent. 

Die dag werd het park omgetoverd tot een 

heus superheldenplein. 

De kinderen konden zich daar uitleven 

bij de springkastelen, de circustenten, 

de knutselpost en nog veel meer. 

Het was een groot succes!

Free-Time verstopte enkele dagen 

voor de Buitenspeeldag in een 27-tal 

straten van Gent een pretpakket. 

Hierbij kregen ze de opdracht om een 

selfi e te trekken met zoveel mogelijk 

buren. Als ze deze doorstuurden maakten 

ze kans op een buitenspeelpakket met 

een springkasteel, reuzespelen, wipjes, 

fi etsjes en nog veel meer. De Hippoliet 

Persoonsstraat, de Helsinkistraat en de 

Zalmstraat waren de gelukkigen! 

We mochten voor de jongeren tussen 

12 en 18 jaar met een aangeboren 

hartafwijking van het UZ Gent een 

leuke namiddag met een gigantische 

bumpervoetbal, 

een leuke graffi tiworkshop en andere 

coole games organiseren. 

Onze monitoren vonden het top!

We organiseerden een inzamelactie voor 

speelgoed, waar alle kleuter- en lagere

scholen van Gent aan konden deelnemen. 

Als beloning voor het goede inzamelen, 

trokken we naar de drie gelukkige scholen 

met springkastelen, een fi etsparcours en 

superleuke grote spelen.

Op het einde van de zomer 

organiseerde Free-Time een

 terugkomdag voor zijn monitoren. 

Hier was er tijd voor een potje 

bumpervoetbal, een quiz en nog andere 

leuke activiteiten. 

Na sport en spel was er een 

inspraakmoment rond de nieuwe 

beleidsnota en we sloten af 

met Friet-Time!

Elke middag nodigde Free-Time jullie uit 

op de kinderpicknick van de Gentse

Feesten. Kinderen en ouders genoten 

van een lekkere en biologische picknick, 

geserveerd in een duurzame brooddoos en 

konden samen naar een leuke

familievoorstelling kijken.

Jaarlijks organiseert Free-Time 

in de krokusvakantie een ski- en 

snowboardvakantie naar Oostenrijk voor 

een hele week sneeuwpret!  

Zo een dag bestaat natuurlijk niet enkel uit 

sneeuwpret en les op de skipiste, 

er worden ook activiteiten als zwemmen, 

knutselen, quizzen, een fakkeltocht 

en nog veel meer voorzien.

Summerkicks is een leuke 

namiddag vol sport- en spelplezier

voor kinderen en jongeren. 

Voor de deelnemende 

verenigingen een absolute 

meerwaarde om hun activiteiten 

en identiteit eens

 in de kijker te zetten. 

Dit jaar organiseerde Uitbureau 

vzw de negende editie van het 

kindertheaterfestival Spekken.

 i.s.m. Uitbureau vzw en vzw Jong maakten 

we opnieuw het festival toegankelijk voor 

iedereen door 3 voorstellingen 

op 3 bereikbare locaties te organiseren. 

Hierbij was het belangrijk de ticketprijs 

laag te houden voor kansengroepen.

 13 april 2016
BUITENSPEELDAG 

SPEELSTRATENACTIE

8 oktober 2016 
ADO-DAG VOOR UZ GENT 

 

20 november 2016
DAG VAN DE 

KINDERRECHTEN 

24 september 2016
TERUGKOMDAG  

KINDERPICKNICK
OP DE GENTSE FEESTEN    

SKIVAKANTIE

26 augustus 2016
SUMMERKICKS  

IEDEREEN LUST SPEKKEN 



www.freetime.be

MONITOREN 
Onze 581 monitoren zijn het kloppend hart van onze organisatie. 

Zij staan er elke week opnieuw om het beste van zichzelf te 

geven en alle kinderen een topkampweek te bezorgen. We 

werken op drie fronten aan de ontplooiing van onze monitoren: 

ontspanning, vorming en inspraak. Maar monitoren genieten 

het meest van hun kamp omdat ze gewoon graag werken 

met kinderen en jongeren en als ze zien hoeveel plezier deze 

aan hun kamp beleven. In 2016 organiseerden we meer dan 

35 recreatieve en 12 educatieve bijeenkomsten voor onze 

monitoren. Vormingen over EHBO, tips rond zotte ideeën, veilig 

op stap en kindergrime kwamen aan bod. Hun stem wordt ook 

vertegenwoordigd op de algemene vergadering van Free-Time 

en maandelijkse komt er een kern van monitoren samen om 

de agenda, lopende projecten en evaluaties te bespreken in de 

werkgroep.

WINTERPRET AAN DE LEIE & DE GENTSE WINTERFEESTEN   
Winterpret aan de Leie in Deinze was niet het enige winterdorp dit jaar waar we actief waren. 

Free-Time zorgde voor het eerst ook voor het kindvriendelijke aspect op de Gentse Winterfeesten 

en liet hiervoor 3 kinderen fi lmreportages maken over wat er te beleven viel. Kinderen konden 

de Kerstman en zijn elfjes in het Land van Wijs ontmoeten, er was een wandelapp met 

opdrachten en weetjes voor gezinnen met kinderen en in het kinderW’ijspunt kon men 

terecht voor een kinderpocket waarin alle activiteiten voor kinderen tijdens de winterperiode 

gebundeld waren. Aan dit punt organiseerden we dagelijkse pop-up animaties en kon men een 

leuke familiefoto maken met onze fotorobot. Op actieniveau zorgden we voor verdwaalpalen, 

wegloopbandjes, opstapjes bij de kraampjes, kindvriendelijke toiletten, een buggyparking 

en een verzorgingsplek voor de mama’s met baby’s.

COPACOBANA 
JAZZ MIDDELHEIM    

Naar jaarlijkse gewoonte 

bevond het Free-Time

kinderdorp zich op het festival 

Jazz Middelheim en 

voor het eerst op het festival 

Copacobana.

JOMMEKE   
Voor Ballon Media 

begeleiden we Jommeke 

op zijn uitstappen 

en spelen we samen leuke 

Jommekes-spelen.

PRETSTRAAT
De Kammerstraat 

is kinderstraat tijdens

de Gentse Feesten. 

Ons Free-Time-speelparadijs 

werd drukbezocht!

LOOPFESTIVAL 
Tijdens het loopfestival in 

de Blaarmeersen, konden 

kinderen terecht bij ons 

om plezier te maken via 

verschillende activiteiten met

 onze monitoren.
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Paardrijden aan zee
Als je dol bent op paarden, is dit kamp echt iets voor jou! We leren hoe 

we de prachtige dieren moeten verzorgen en spenderen uren op de 

rug van onze trouwe viervoeters. We maken het nog leuker door dit 

alles te laten doorgaan aan de kust. We maken prachtige ritjes door de 

duinen. Hop in galop, schrijf je meteen in! 

I.s.m. Manege Ter Duinen

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Koksijde

 Saint Antoine

23-28/07 8-10j 390

Quad & Fun
Ben je een avonturier in hart en nieren? Dan zit je gebeiteld met 

de royale portie spanning deze week. In de bosrijke omgeving van 

Wiltz zetten we de brullende motoren van onze quads in werking. 

Daarna beleven we de ultieme kick via een spannend paintballduel. 

In Wiltz is er voor elk wat wils: een klimmuur, een rivierwandeling, 

sumoworstelen en de waterslide... Natuurlijk vallen we ‘s avonds niet 

stil! Krijg je al zin in een nachtspel, gala-avond of discoavond? Als je 

deze week overleeft, kan je jezelf terecht een avonturier noemen! Voel 

je het kriebelen? Schrijf je dan als de bliksem in! 

I.s.m. T&S Events

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Wiltz  09-14/04 

02-07/07  

09-14/07 

13-18/08 

20-25/08

9-11j 395 

360

360

360 

360

Safarikamp
We maken er deze week een gekke beestenboel van! Tijdens onze 

safari in de Beekse Bergen moeten we zeker opletten voor de giraffen 

die oversteken op het zebrapad. In de Zoo van Antwerpen brengen we 

een bezoekje aan Ward De Bever.

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Brasschaat 23-28/07 8-10j 270

Show-Time
Ben jij een showbeest? Genieten van de spotlights, de stress voor 

de show? Dat komt allemaal aan bod! 5 dagen lang maak je kennis 

met dans, impro-theater, musical, fotografi e en fi lm! En dat is niet 

alles! Naast het proeven van de Kunsten worden jullie uitgedaagd in 

knotsgekke spelen en toffe activiteiten! Stilte op de set! 3... 2... 1...

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Stekene 06-11/08 8-12j 330

2121
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Streetart
Muziek? Check! Dansoutfi t? Check! Goede beats? Check! Een week 

lang leer jij van een echte professional heuse hiphop dancemoves en 

krijg je de kneepjes van de Street- en breakdance onder de knie! Je 

werkt zelf aan jouw eigen Street-art en krijgt de kans om jouw triks 

en moves te showen aan je ouders op een heuse Street performance ! 

Ready? Go! 

I.s.m. Dansschool Dance-Control

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

De Warande 06-11/08 7-10j 340

YOLO!
Gevaar en spanning zijn voor jou de hoogtepunten van een activiteit. 

Daarom zoeken we deze week enkel de sensatie op: naast lasershooten 

en een échte paintball gedragen we ons als snelheidsduivels bij het 

karten. Een kamp vol kicks is gegarandeerd, want: You Only Live Once!

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Brasschaat 23-28/07 9-12j 270

 

Taste the experience. Be our guest ! 

www.spermalie.be 

POTTENKIJKERS WELKOM: woensdag 15 februari 
om 14.30 u. 

INFO-AVOND: maandag 24 april om 18.30 u. 

OPEN DAGEN: zaterdag 18 en zondag 19 maart 
van 11 u. tot 16.30 u. 
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Band Boost XL
Speel je al een instrument of heb je een dijk van een stem? Iedereen 

met spelervaring is welkom. Kennis van akkoorden is gewenst maar 

niet verplicht... Samen met professionele muzikanten en onder de 

hoede van producer Tim Kermans jammen we er op los. We vormen 

een band en we spelen gedurende een week de pannen van het dak! 

Het wordt een week die je nooit zal vergeten. De laatste avond sluiten 

we af met een optreden voor ouders, fans en groupies. Rock on! Breng 

je eigen instrument (of stem) mee! 

I.s.m. ‘t Repmonds Rockateljee (producer Tim Kermans)

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Stekene 11-18/08 10-16j 365

Boerderijvrienden
Vind je dieren ook toffer dan tv kijken? Wil je meer dan eens gaan 

wandelen met de hond van de buurman of spelen met de kat van de 

buurvrouw? Maar vooral, hou je enorm veel van de boerderijdieren? 

Een hele week lang werken we mee op een echte boerderij wat garant 

staat voor een gezonde portie boerenleute! Als afwisseling bakken we 

pizza’s en brengen we een bezoek aan de geitenboer en de imker met 

de huifkar. 

I.s.m. kinderboerderij ‘t Bakkershof

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Merelbeke 

Bakkershof

09-14/04 

16-21/07 

06-11/08

10-13j 305

Dansstage voor gevorderde dansers
In deze dansstage nodigen we dagelijks 6 docenten uit, waarvan 3 

in de voormiddag en 3 in de namiddag. Elke dag heb je de keuze uit 

verschillende docenten en stijlen. Naargelang de samenstelling van 

de groep splitsen we op in verschillende niveau’s. Op vrijdag is er een 

toonmoment voorzien. 

I.s.m. Dance-Control

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

De Warande 13-18/08 10-16j 395

Dronekamp
Grijp deze week je kans om te leren vliegen met een drone! In de 

dronelessen zullen we je alles uitleggen over het ontstaan en de 

werking van de vele verschillende drones. Je leert er waarvoor 

je ze kan gebruiken en waar je ze mag gebruiken. We beginnen bij 

de simulator waar we jullie op de computer eerst de ‘basics’ zullen 

aanleren. Als je dit onder de knie hebt, is het tijd voor het echte werk 

en zal je zelf mogen vliegen in een beschermde kooi. Als ontspanning 

zorgen de monitoren voor leuke spelen en gekke activiteien. De laatste 

dag, na de vliegproef, krijgen jullie je dronecertifi caat!

I.s.m. Noordzee Drones

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Stekene 09-14/07 10-15j 440
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Dronekamp aan zee
Grijp deze week je kans om te leren vliegen met een drone! Je komt 

alles te weten over het ontstaan en werking van de vele verschillende 

drones. Na de ‘basics’ is het tijd voor het echte werk en zal je zelf 

mogen vliegen in een beschermde kooi. Daarnaast trekken we naar 

het strand, waar we stevig kunnen ravotten, een duikje nemen in de 

zee en relaxen op de dijk. De laatste dag is er de vliegproef voor onze 

toekomstige piloten. Daar krijgen jullie dan ook je dronecertifi caat! 

I.s.m. Noordzee Drones

LOCATIE DATUM GROEP € SLAPEN -%

Oostende - 

Sportchalets

30/07-04/08 10-15j 460

Frans aan zee
We combineren strandsporten en avonturen op het water... maar dan 

op z’n Frans! We gaan onder meer kiten, vlotten bouwen en de Island 

Games tot een goed einde brengen. En we steken er nog iets van 

op ook! Het Frans sluipt op een ongedwongen manier in het kamp. 

Perfect om op een plezante manier je talenkennis te versterken! 

I.s.m. The Outsider Coast

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Nieuwpoort 

Jeanne Panne

02-07/07

13-18/08

10-13j 345

Full Skate
Het leeuwendeel van de tricks leren we op onze eigen in- en outdoor 

skateramps obv een professional! Daarnaast proeven we van 

verrassende sporten als golfsurfen en longboarden en trainen we 

onze spieren extra met powerkiten en raften in de branding! ‘s Avonds 

geven we extra sessies in de overdekte skatebowl en doen we een 

graffi ti workshop!! 

I.s.m. Elephant Camps

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Wenduine  02-07/07

 09-14/07

 16-21/07 

23-28/07

 30/07-04/08 

06-11/08 

13-18/08 

27-31/08

10-12j 369

369

369

369

369

369

369

319

High School Musical
Heb jij een gave om te zingen en te dansen of wil je graag je talent 

ontdekken? Op dit kamp krijg je de kans om je muzikale talent te 

ontwikkelen en om aan de anderen te tonen hoe groot jouw passie 

is voor zingen, dansen en muziek. Vorige edities voerden we al 

leuke versies op van Daens, Annie, ... Benieuwd welk stuk we deze 

week uitwerken? Schrijf je dan snel in. Vrijdagavond sluiten we onze 

kampweek af met een spetterende show voor iedereen!

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Laathof 09-14/04 9-14j 300

Stekene 13-18/08 9-14j 300
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Kamp X-treem
We maken ons kamp aan de oevers van de Ourthe, tussen de 

groen beboste heuvels van Hamoir. Uiteraard mét een uitkijktoren, 

zelfgemaakte douche én een kampmascotte. Van hieruit maken we de 

regio onveilig: we dalen af in de krochten van de aarde, varen per kajak 

de Ourthe af en testen onze survivalskills. 

I.s.m. The Outsider Ardennes

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Hamoir 02-07/07

09-14/07

10-13j 290

Magic Academy
Altijd gedacht dat jij kon toveren, maar nooit een brief voor Zweinstein 

ontvangen? Ben jij stiekem een tovenaar of heks? Of wil je gewoon 

veel magie beleven? Kom een weekje van onze toverschool proeven! 

Geen lessen, maar fantastische activiteiten! Speel een potje zwerkbal, 

oefen enkele toverspreuken en leer de magische wereld kennen. Geen 

abracadabra of hocuspocuspats, dit is het echte werk! Een echte 

tovenaar leert ons enkele magische trucs om verbazing op iedereen 

zijn gezicht te toveren.

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Stekene 06-11/08 10-14j 330

Natuur-lijk op de boerderij
We leven op het ritme van de natuur en overnachten gezamenlijk op 

de zolder met glijbaan. Wekelijks staan er wisselende activiteiten op 

het programma zoals hooi binnen halen, bramen plukken, pizza’s en 

koekjes bakken... Uiteraard zijn er de dieren die dagelijks verzorgd 

mogen worden (pony’s, paarden, kippen, eenden, schapen, konijnen, 

geiten, poezen en de hond Idse). Ook zwemmen, ponyrijden, een 

bosspel en quad rijden kunnen aan bod komen. Afhankelijk van waar 

de groep interesse in heeft en de weersomstandigheden stellen we 

samen de planning op. We beleven de natuur in een gezellige groep 

van max 14 kids. 

I.s.m. B&B Grunebempt

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Gemmenich 03-07/07 10-12j 235

Paardrijden aan zee
Als je dol bent op paarden, is dit kamp echt iets voor jou! We leren hoe 

we de prachtige dieren moeten verzorgen en spenderen uren op de 

rug van onze trouwe viervoeters. We maken het nog leuker door dit 

alles te laten doorgaan aan de kust. We maken prachtige ritjes door de 

duinen. Hop in galop, schrijf je meteen in! 

I.s.m. Manege Ter Duinen

LOCATIE DATUM GROEP € SLAPEN -%

Koksijde

Saint Antoine

23-28/07 11-13j 390
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Surf en Beach camp
Het Surf & Beach camp is een actieve week voor de pittigste dudes 

en girls, zowel beginners als gevorderden. We vullen onze dagen 

met golfsurfen, SUP’n (Stand Up Paddle), zeeraften & -kayakken, 

mountainbiken, powerkiten, skateboarden, longskaten, beach- & 

teambuildinggames. Energie over? You better... want ook ‘s avonds 

plannen we toffe activiteiten zoals een workshop graffi ti, balanceren 

op de slackline, trampoline springen en indo-boarden. Dit jaar wagen 

we ons ook aan een sessie freerunning!! 

I.s.m. Elephant Camps

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Wenduine 02-07/07 

09-14/07

 16-21/07

23-28/07

30/07-04/08

06-11/08

13-18/08

27-31/08

10-12j 339  

339 

339  

339  

339  

339  

339  

289

The Wild Trail
Laat je leiden door tal van wilde activiteiten: eigen bivak maken in het 

bos, een zotte afdaling met een trike, tubing, een oriëntatieloop in de 

bossen rond Malmedy, de downhill-afdaling met moutainbike en het 

avontuur van een paintballgevecht. Voor durvers! 

I.s.m. Val de Wanne

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Malmedy 20-25/08 10-14j 340
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Band Boost XL
Speel je al een instrument of heb je een dijk van een stem? Iedereen 

met spelervaring is welkom. Kennis van akkoorden is gewenst maar 

niet verplicht... Samen met professionele muzikanten en onder de 

hoede van producer Tim Kermans jammen we er op los. We vormen 

een band en we spelen gedurende een week de pannen van het dak! 

Het wordt een week die je nooit zal vergeten. De laatste avond sluiten 

we af met een optreden voor ouders, fans en groupies. Rock on!Breng 

je eigen instrument (of stem) mee! 

I.s.m. ‘t Repmonds Rockateljee (producer Tim Kermans)

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Stekene 02-09/07 12-18j 365

Beachlife & Waterski
Een spetterende vakantie voor ‘surfdudes’ en ‘beachbabes’! Zeeraften, 

waterski, golfsurfen, zeekajak, kite-boarding, beachvolley, frisbee, 

zeilwagenrijden of kiting? Meer dan genoeg om een week met 

waterplezier te vullen! Smeer je maar in want we’re gonna live the 

good beachlife! 

I.s.m. The Outsider Coast en Waterskiclub de Hoge Dijken

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Nieuwpoort

Jeanne Panne

02-07/07 

13-18/08 

12-15j 385 

Barkentijn 20-25/08 12-15j 385 

Westende

Duindal

26-30/08 12-15j 315

Beachvolley and more
Al ervaring met beachvolleybal of speel je volleybal? Dan is Beachvolley 

and more echt iets voor jou! BAM dompelt je onder in het warme 

zand van de Stekense beachterreinen. Naast beachvolley maken we 

kennis met beachtennis, footvolley en andere zandsporten. Tijdens het 

beachvolleyballen word je ingedeeld in groepjes volgens niveau. Onze 

ervaren monitoren zorgen voor begeleiding op maat, afhankelijk van je 

verwachtingen en wensen. Ook uitstapjes naar zee (o.a. surfi nitiatie) 

en zwembad worden gepland als het weer geschikt is. We sluiten BAM 

af met een tornooidag “King of the beach”. Ready? Set..... BAM!!!!!

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Stekene 02-08/07 12-18j 365

Expeditie Wiltz
Natuurlijk moet dit avontuur grotendeels geheim blijven, maar 

speciaal voor jullie willen we wel een tipje van de sluier oplichten. 

Een nachtdropping, paintballen, een rivierwandeling en een gezellig 

kampvuur kunnen we alvast beloven... maar de rest van de week 

zijn verrassingen en spannende gebeurtenissen verzekerd! Sterk 

uithoudingsvermogen? Tactisch inzicht? Overlevingsinstinct? 

Misschien ben jij wel de perfecte kandidaat voor Expeditie Wiltz! 

I.s.m. T&S Events

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Wiltz 02-07/07 

09-14/07 

13-18/08 

20-25/08

12-15j 265
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Extremis
Ben jij een durfal? Kick je op snelheid, avontuur en grote hoogtes? 

Dan is Extremis jouw kamp! We laten elke dag je adrenaline pieken 

dankzij een bungeesprong, een deathride - de langste in Europa - en 

een zot hoogteparcours. Hiernaast hebben we pijlsnelle activiteiten 

als mountainboarden, wakeboarden, waterskiën, een paintballgevecht 

en ook nog een gevaarlijk nachtspel op de planning staan. Na alle 

sensatie komen we terug in ons gezellig tentenkamp en we koken ons 

eigen potje. We genieten na van al dat zots aan het kampvuur. 

I.s.m. vzw Mountainboard, Terraltitude, The Spin

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Wanyi 16-22/07 

16-22/07 

06-12/08 

06-12/08

12-15j

16-18j

12-15j

16-18j

420

Extremis Flight
Voor de durvers van het Extremis kamp met nog een tikkeltje 

meer durf: het absolute hoogtepunt van het kamp is een skydive-

tandemsprong uit een vliegtuig. We springen van 4000 meter hoogte 

in vrije val aan 200 km/uur naar beneden. Echt kicken!!! 

I.s.m. vzw Mountainboard, Terraltitude, The Spin, Skydive Cerfontaine

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Wanyi 16-22/07 

16-22/07 

06-12/08

06-12/08

12-15j

16-18j

12-15j

16-18j

550

Full Skate
We perfectioneren onze skills: het leeuwendeel van de tricks leren we 

op onze eigen in- en outdoor skateramps, en dat onder begeleiding 

van een professional! Daarnaast proeven we van verrassende sporten 

als golfsurfen en longboarden. Begin je spieren maar al te trainen, 

want we maken het kamp extra bijzonder met powerkiten en raften 

in de branding! ‘s Avonds geven we extra sessies in de overdekte 

skatebowl en doen we een graffi ti workshop!! 

I.s.m. Elephant Camps

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Wenduine 09-14/07 

16-21/07 

06-11/08 

20-25/08

13-16j 369

In’t Wild
We overleven een week lang in de natuur. We wassen ons in de Ourthe 

én varen deze af per kajak. We gaan op avonturentocht, klimmen 

verticale wanden omhoog en dalen in onderaardse gangen af. 

Overleven doe je alleen als je alle skills hebt. We jagen op elkaar met 

paintballguns en ervaren adrenalineshots. Een avonturenvakantie om 

u tegen te zeggen! 

I.s.m. The Outsider Ardennes

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Hamoir 02-07/07

09-14/07

12-15j 335

28
Trein Bus Slapen in gebouw Kom-paskorting PartnerkampSlapen in tentenMinibus



JONGEREN  *  12-18 JAAR  *  JONGEREN  *  12-18 JAAR   * JONGE

Outdoor paint & quad
Natuurmens? Beleef je graag avontuur? Dan is dit helemaal jouw 

ding! We gaan quadrijden en vechten een spannend paintballduel uit. 

De adrenaline vliegt de lucht in tijdens de klimmuur. Ook doen we 

een nachtdropping, een rivierwandeling en een stadsspel. Ten slotte 

zorgen sumoworstelen en een waterslide voor een onvergetelijke 

vakantie. 

I.s.m. T&S Events

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Wiltz 09-14/04 

02-07/07 

09-14/07 

13-18/08

 20-25/08

12-15j 395

360

360

360

360 

Overlevingskamp XL
Wil jij eens weten hoe het leven eruit zou zien zonder al onze materiële 

hebbedingen? Je eigen vis vangen en klaarmaken op een zelfgemaakt 

vuur? Je survival skills aanscherpen en meer leren over vuur maken, 

kaartlezen en heerlijk inventieve oplossingen uit de natuur toepassen? 

Zin in een paintballoorlog waar je je camoufl agetechnieken moet 

bovenhalen? Schrijf je dan zeker in voor dit kamp! We doen het ook 

enkele dagen rustiger aan en genieten dan van de overweldigende 

natuur rond de Viroin. Een  über-actief kamp voor straffe meiden en 

jongens!

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Top Secret 29/07-06/08 

29/07-06/08

12-15j 

16-18j

345

So You Know You Can Cook
In dit vervolgkamp gaan we een stapje verder. Heb je al eerder het “So 

you think can cook”-kamp gevolgd of heb al kookervaring? Schrijf je 

in! We vertrekken van een stevige basis en bouwen onze kennis verder 

uit. Meer dan louter receptjes volgen: we trekken de (menu)kaart 

van een totaalconcept. Snijtechnieken, mise-en-place, tafeletiquette, 

jongleren met smaken en afwerken met gepaste kruiden, verrassende 

ingrediënten, eigen creaties, het zit er allemaal in! Gewoontegetrouw 

nodigen de jonge chefs de familie op vrijdag uit aan tafel. 

I.s.m. Hotel- en Toerismeschool Spermalie

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Brugge 

Spermalie

02-07/07 

20-25/08

12-16j 520

So You Think You Can Cook
Zit je gekluisterd aan je televisie tijdens kookprogramma’s van Jeroen 

Meus en Sergio Herman? Ben je thuis degene die af en toe wel 

eens “Aan tafel!” durft roepen? Kom dan zeker meekoken met onze 

chefkok. Hij leert je nieuwe kooktechnieken en onthult je de geheimen 

van de mise-en-place. Het einde van de week sluiten we af met een 

walking dinner waarbij je ouders mogen komen proeven van de nieuwe 

kookkunsten! Een uniek kookkamp met een volleerde meesterchef in 

een volledig uitgeruste hotelschool.

I.s.m. Hotel- en Toerismeschool Spermalie

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Brugge

Spermalie

20-25/08 12-16j 520
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Surf en Beach camp
Het Surf & Beach camp is een actieve week voor de pittigste dudes 

en girls, zowel beginners als gevorderden. We vullen onze dagen 

met golfsurfen, suppen (Stand Up Paddle), zeeraften & -kayakken, 

mountainbiken, powerkiten, skateboarden, longskaten, beach- & 

teambuildinggames... Energie over? You better... want ook ‘s avonds 

plannen we toffe activiteiten zoals een workshop graffi ti, balanceren 

op de slackline, trampoline springen en indo-boarden. Dit jaar wagen 

we ons ook aan een sessie freerunning!! 

I.s.m. Elephant Camps

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Wenduine 09-14/07 

16-21/07 

06-11/08

20-25/08

13-16j 339

Rotsklimmen Ardennen
Zit het avontuur je in het bloed? Zoek je het graag hogerop? Dan 

is deze week je op het lijf geschreven. Ga met ons rotsklimmen! 

Leer klimtouwen, gordels en musketons gebruiken en bedwing 

indrukwekkende rotswanden in onze Ardennen. Beetje bij beetje leren 

we je alle technieken aan. Ervaring met klimmen en touwen is dus 

niet nodig maar ook jongeren met ervaring kunnen met ons mee. Na 

afl oop van deze week kan je eventueel je Klimvaardigheidsbewijs 2 

behalen. 

I.s.m. Bleau

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Maillen 14-18/08 12-18j 300
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Beach & Fun
Zin in vakantie in het buitenland? Zowel voor actie- als relaxzoekers 

hebben we een volledig pakket uitgewerkt. Zo staat een bezoekje 

aan het waterpretpark Aquabrava op het programma en gaan we 

een dag op watertrekking en GPS-challenge. Hou je van relax, dan 

kan je de zon zien ondergaan op de Costa Brava Boatcruise. Ben je 

een actieve durfal, dan vullen we je dag met actie: watersporten 

als windsurfen, standup paddleboarding (SUP), skimboarden en 

beachgames. Maar ook boogschieten, katapultschieten, muurklimmen 

en hindernissenparcours dagen ons uit. Uiteraard geen droomvakantie 

zonder een Spaanse fi esta. We maken ons op voor een disco light 

Party! Vamos Empuria!

I.s.m. Flowtrack – lic A 6227

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Empuriabrava 

SPANJE

07-16/07 

08-17/08

12-15j 595

Bergkamp - Spaanse Pyreneeën
We trekken met een toffe bende jonge avonturiers een week naar de 

bergen. De bestemming wordt het nationale park “Ordesa y Monte 

Perdido” in de Spaanse Pyreneeën. We maken het programma steeds 

zo gevarieerd mogelijk zodat iedereen op allerlei manieren uitgedaagd 

wordt. We maken een driedaagse trip door het hooggebergte waarbij we 

van hut naar hut trekken en drie dagen lang geen voet in het dal zetten. 

Daarnaast is er ook nog een dag oriëntatietechnieken, barbecuen op 

een kampvuur, slackline, frisbee’en, lachen en zoveel meer.

I.s.m. Bleau

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Spaanse 

Pyreneeën

08-14/07 12-18j 390

Kanotrekking
We trekken naar de bron van de ‘Golden River’ waar we inschepen 

in onze eigen kano’s, de vervoersmiddelen waarmee we zeven dagen 

lang de mooiste plaatsen op de Leie bezoeken tot aan de monding in 

Gent. Onderweg pikken we heel wat overlevingsskills op: zo koken 

we elke dag ons eigen potje, wacht ons een verrassing in een van 

de stopplaatsen en worden we langzaamaan volleerde peddelaars. 

De eindmeet ligt aan de Graslei in het historische centrum van de 

Arteveldestad! 

I.s.m. Nomad & Rebel

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

vzw Free-

Time

06-12/08 13-18j 340
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Engelse taalvakantie
We trekken naar Broadstairs, aan de Zuid-Engelse kust, en verblijven 

daar in een gastgezin. De taallessen (5x3u), georganiseerd door Kent 

School of English, gaan door in de voormiddag en worden gegeven 

door Engelse leerkrachten. Groepen met max. 12 studenten worden 

ingedeeld op basis van een taaltest en zijn dikwijls een smeltkroes van 

nationaliteiten. De begeleiding is tweetalig en helpt dus zeker waar nodig 

aangezien Engels de voertaal is tijdens alle activiteiten. In de namiddag 

en ‘s avonds staan er culturele, sportieve en ontspannende activiteiten 

op het programma: omnisport, een discoavond, een avondje bioscoop, 

snooker of bowling, beachvolley, een BBQ, karaoke, een quiz, ... 

én als ‘top of the bill’ een uitstap naar Canterbury en London. Je 

verblijft in een zorgvuldig geselecteerd gastgezin. Het is mogelijk dat 

je het gastgezin deelt met een cursist van een andere nationaliteit, met 

wie je je Engels ook kan oefenen. Alles inbegrepen, behalve maaltijd 

heenreis, museumbezoek en persoonlijke uitgaven ter plaatse. 

I.s.m. Sunsport vzw - Car Lines Selectair lic. A1169

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Broadstairs 

GB

02-09/07 

13-20/08

12-18j 675

Franse taalvakantie
Deze taalstage wordt ter plaatse georganiseerd door l’Université d’été 

de Boulogne-sur-Mer. De lessen (20u/week) gaan voornamelijk door 

in de voormiddag en worden gegeven door gekwalifi ceerde Franse 

leerkrachten. Op basis van een evaluatietest worden de cursisten 

ingedeeld in kleine groepjes volgens leeftijd en niveau. Rollenspelen, 

interviews en conversatie zorgen ervoor dat je tijdens deze workshops 

heel actief en creatief bezig bent. Ook tijdens de nevenactiviteiten 

is Frans de voertaal! Naast de taalcursus is er uiteraard een zeer 

actief en gevarieerd programma: volleybal, basketbal, voetbal, disco, 

barbecue, groepsspelen, Franse fi lmavond, bezoek aan de pittoreske 

kustplaatsen in de buurt, strandspelen op de prachtige stranden, quiz, 

enz... Er is ook een bezoek aan het bekende Nausicaa en een excursie 

naar de mooie krijtrotsen van Cap Gris-nez en cap Blanc-nez voorzien. 

I.s.m. Sunsport vzw - Car Lines Selectair lic. A1169

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

Boulogne-

sur-Mer 

FR

02-09/07 

02-15/07

12-18j 675 
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Fun en klimavontuur
Fontainebleau staat gelijk aan boulders in bossen, velden met 

vijvers, een camping en coole monitoren. Het vormt de basis voor een 

perfecte mix van een weekje boulderen, fun en avontuur in ‘la douce 

France’. Wat staat er op het programma? Veel klimmen (natuurlijk), 

een beetje zwemmen, avondactiviteiten, bosspelen, slacklinen 

en veel dikke fun. ‘s Avonds koken we samen ons eigen potje. We 

sluiten elke avond af met een kampvuur waarbij we napraten over de 

leuke ervaringen. Onze monitoren zorgen voor een aanbod waarbij 

iedereen uitgedaagd wordt. Ze voorzien ook een goede mix tussen 

klimmen en andere activiteiten, zodat iedereen ten volle kan genieten! 

I.s.m. Bleau

LOCATIE DATUM GROEP € SLAPEN -%

Fontainebleau 

FR

03-07/07 

21-25/08

8-16j 280

Surf & Fun
Vamos a la playa! In het prachtige San Vincente de la Barquera laten 

we ons eens helemaal gaan. Gediplomeerde instructeurs staan 

klaar om van jou een ware surfheld te maken! Laat die golven maar 

komen! Voor wie geen genoeg krijgt van de actie in het water staat 

er een niet te missen canyoning op het programma! We klimmen, 

dalen en zwemmen om in de voetsporen van de rivier te treden. Eens 

uit het water proberen we ons recht te houden op een longboard en 

op een gewoon skateboard. Daarnaast leren we de beginselen van de 

graffi tikunst en halen we onze beste moves boven tijdens de ‘Disco 

Light party’ Hasta el verano! 

I.s.m. Flowtrack ? lic A 6227

LOCATIE DATUM GROEP € VERVOER SLAPEN -%

San Vicente

SPANJE

30/06-09/07 

18-27/08

12-15j 585
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REGLEMENT
Inschrijven
Inschrijven gebeurt via de website. Heb je vragen 

over een inschrijving? Dat kan telefonisch van 

maandag tot vrijdag van 10u tot 17u op het nummer 

070/246.170 of per e-mail naar info@freetime.be.

Uw inschrijving is bindend, ongeacht de manier van 

inschrijving. Na inschrijving ontvang je via e-mail 

een bevestiging van inschrijving en factuur. De 

betaling dient steeds binnen 10 dagen na ontvangst 

te gebeuren met de correcte gestructureerde 

mededeling die op de factuur vermeld staat. 

Free-Time staat een korting toe van € 10, voor alle 

externaatskampen en het grootste deel van onze 

vakanties met overnachting, aan gezinnen die in 

het bezit zijn van Kom-Pas, onze verwenpas. De 

pas moet echter geldig zijn tot de laatste dag van de 

Free-Timevakanties!

Annuleringen
Annuleringen moeten steeds schriftelijk gemeld 
worden! Doe je dit telefonisch dan kan dit niet als 
bewijs van annulatie gebruikt worden.
Een kamp annuleren kan via je profi el op onze 

website. Ga naar ‘inschrijvingen’ en klik op de 

knop ‘annuleren’ naast het desbetreffende kamp. 

Je ontvangt daarna een e-mail met de algemene 

voorwaarden. Onze administratie verwerkt jouw 

annuleringsaanvraag en brengt je per mail op 

de hoogte als dit afgerond is. Afhankelijk van de 

verstreken termijn tussen inschrijving en annulering 

krijg je een creditnota toegestuurd. Annuleringen die 

telefonisch doorgegeven worden kunnen achteraf 

niet als bewijs van annulatie worden gebruikt.

Reiscontractenwet
Conform artikel 36 van de wet tot regeling van het 

reiscontract tot reisorganisatie en reisbemiddeling 

van 01/04/1994 en het betreffende uitvoeringsbesluit 

van 25/04/1997 is VZW Free-Time door Belfi us, 

Galileilaan 5 te 1120 Brussel verzekerd om in geval 

van fi nancieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens 

de reiziger verder na te komen. De desbetreffende 

polis heeft als referentie 1520842 (Free-Time vzw).

Algemeen
In de inschrijvingsprijs van het kamp is alles 

inbegrepen. Zowel opvang, huur van de 

accommodatie, materiaal als monitoren en 

verzekering. De kinderen zijn verzekerd tegen 

lichamelijke ongevallen en ook voor burgerlijke 

aansprakelijkheid. Alle kosten bij ongeval worden 

terugbetaald mits 12,5 euro franchise – met 

uitzondering van tanden, brillen en prothesen. 

Vzw Free-Time is niet verantwoordelijk voor verlies 

en/of beschadiging van materiaal, kleding, geld etc. 

Verloren voorwerpen worden gecentraliseerd in onze 

loods, Nieuwevaart 118, 9000 Gent. Alle verloren 

voorwerpen kunnen tot 3 weken na afl oop van het 

kamp afgehaald worden. Neem best telefonisch 

contact op met het kantoor om een afspraak te 

maken. 

Bij het inschrijven dien je rekening te houden met 

de leeftijdscategorieën zoals vermeld in de brochure 

en op de website. Om te kunnen deelnemen, moeten 

kinderen de minimumleeftijd van het kamp bereikt 

hebben op het moment dat het kamp doorgaat. 

Bewijs van deelname verschijnt ten laatste 10 

dagen na het kamp in je persoonlijke profi el op de 

website. Hiermee kan je een aanvraag indienen 

bij je werk of mutualiteit voor een vergoeding voor 

kindervakanties. 

Uw adresgegevens worden door ons in een bestand 

opgenomen, zodat wij jou op de hoogte kunnen 

houden van onze activiteiten. Overeenkomstig de Wet 

tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 

opzichte van de verwerking van persoonsgegeven 

van 08/12/92 heb je recht op inzage en correctie van 

de door ons bewaarde informatie. 

Bij inschrijving verklaart men zich akkoord 

met de Algemene Verkoopsvoorwaarden die 

samen met de Kwaliteitsgarantie te lezen in zijn 

in de vakantiebrochures en op onze website.  

Beeldmateriaal verzameld op een activiteit van vzw 

Free-Time kan te allen tijde gebruikt worden voor 

promotionele doelstellingen van de vzw. Wij zijn 

ontvankelijk voor vragen om beelden te verwijderen 

als daar gefundeerde redenen voor bestaan. 

Algemene verkoopsvoorwaarden
1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden en eventuele 

bijzondere voorwaarden maken integrerend deel 

uit van de overeenkomst tussen partijen en zijn van 

toepassing op elk aanbod en alle leveringen tenzij 

dit vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. De 

consument verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met 

deze algemene en bijzondere voorwaarden.

2. Bestelling
De bestelling is bindend, ongeacht de wijze van 

inschrijving. De bestelling wordt bevestigd via 

een e-mail, met vermelding van de algemene 

verkoopsvoorwaarden en de ontvangst van de factuur. 

Op dat ogenblik begint de herroepingstermijn voor de 

consument te lopen. De betaling van de factuur dient 

steeds te gebeuren binnen 10 dagen na ontvangst 

van de factuur met vermelding van het 

3. Herroepingsrecht
3.1. PRINCIPE
De consument heeft het recht aan de onderneming 
mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder 
betaling van een boete en zonder opgave van motief 
binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag 
die volgt op de levering van het goed of op het 
sluiten van de dienstenovereenkomst.

zie ook 3.2. Uitzondering

Annuleringen moeten steeds schriftelijk gebeuren 

via de website vóór het verstrijken van de hierboven 

vermelde termijn van veertien kalenderdagen. 

Wanneer de kennisgeving tijdig gebeurt, worden 

aan de consument enkel de rechtstreekse 

terugzendingskosten aangerekend en wordt het door 

de consument gestorte bedrag terugbetaald binnen 

de dertig dagen die volgen op de herroeping.

3.2. UITZONDERING
De consument beschikt niet over het recht om van 
de aankoop af te zien.
Het herroepingsrecht kan door de consument niet 

worden uitgeoefend wanneer de uitvoering van de 

overeenkomst begonnen is voor het einde van de 

herroepingstermijn. M.a.w. indien de vakanties een 

aanvang nemen binnen de veertien dagen na datum 

van de bestelling, is een herroeping van de bestelling 

zonder de betaling van een boete niet mogelijk.

3.3. GEVOLGEN VAN LAATTIJDIGE HERROEPING
Ziekte of overmacht
U kunt intekenen op een extra uitgebreide 

assistance-verzekering met annulatieverzekering 

(bij buitenlandse vakanties is dit inbegrepen). 

Wanbetaling 
Geef je geen gevolg aan de factuur, dan wordt er per 
bijkomende factuur €12,50 aangerekend.

In geval de consument laattijdig afziet van 

de bestelling, te weten na het verstrijken van 

de herroepingstermijn of indien de vakanties 

reeds een aanvang hebben genomen tijdens de 

herroepingstermijn, worden de volgende kosten 
aangerekend (zowel voor reeds betaalde vakanties, 
als voor vakanties die nog niet zijn betaald):
Vakanties met overnachting:

Termijn Te betalen

Binnen 14 dagen na inschrijving 0 euro

> 8 weken voor aanvang kamp 25%

< 8 weken voor aanvang kamp 50%

≤14 dagen voor aanvang kamp volledig

Annulering tijdens het kamp volledig

 

4. Betalingsvoorwaarden
Alle facturen zijn betaalbaar per overschrijving 

aan de zetel van de VZW Free-Time in België. De 

prijs is behoudens andersluidende vermelding op 

de factuur, contant betaalbaar. Er kan slechts een 

korting voor contante betaling worden verrekend 

indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen. 

En in geen geval mag die korting worden verrekend 

zolang er facturen onbetaald blijven. Alle toegestane 

kortingen worden op voorhand tussen partijen 

overeengekomen. Niet betalen op een eventuele 

vervaldag brengt van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling de eisbaarheid van alle nog niet 

vervallen vorderingen mee. Eventuele gesloten 

verkopen mogen door ons in dit geval eveneens als 

ontbonden worden beschouwd met een forfaitaire 

schadevergoeding van 10 % ten laste van de 

koper. Bij wanbetaling op de vervaldag brengt het 

onbetaald gedeelte van de vordering van rechtswege 

en zonder ingebrekestelling een verwijlsintrest op 

van 12 % te rekenen vanaf vervaldag. De enkele 

vertraging in betaling, hetzij van het geheel, hetzij 

van een gedeelte der vordering heeft zonder enige 

ingebrekestelling aanleiding tot betaling door de 

debiteur van een verhogingsbeding van 10 % op het 

onbetaald gebleven bedrag.

5. Klachten
Klachten betreffende de levering of diensten 

moeten de VZW Free-Time binnen de acht (8) 

dagen na de levering of uitvoering der werken 

bereiken met een gemotiveerde aangetekende 

brief of dienen ingeschreven te worden in een 

klachtenregister dat beschikbaar is op de zetel 

van de VZW Free-Time tijdens de kantooruren. Bij 

gebreke aan een aangetekende brief of inschrijving 

in het klachtenregister wordt de klacht geacht niet 

te bestaan en zal de VZW Free-Time geen enkele 

vergoeding 

6. Toepasselijke wet / geschillenregeling
Het Belgisch recht is van toepassing op dit contract. 

In geval van betwisting zijn de vredegerechten van het 

kanton van de maatschappelijke zetel of woonplaats 

van de verkoper, leverancier of dienstverlener, dan 

wel de rechtbanken van Gent uitsluitend bevoegd.
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Puike administratie
Na iedere inschrijving ontvang je automatisch 

een betalingsdocument met basisinfo over 

het kamp. Mocht dit niet het geval zijn, 

hebben wij ofwel een foutief e-mailadres 

ontvangen of is de factuur bij jouw spam 

beland. Twintig dagen voor aanvang van het 

kamp ontvang je een informatiemail over het 

kamp in kwestie. Bij verdere vragen kan je je 

steeds rechtstreeks telefonisch of per mail 

tot de personeelsleden richten. Ze staan je 

steeds vriendelijk te woord, geven de nodige 

informatie of verwijzen je door naar een 

verantwoordelijke.

Evaluatie
Elke ouder ontvangt een evaluatiedocument 

en op elke schriftelijke opmerking of klacht 

zal gereageerd worden. Ook monitoren en 

vakantieverantwoordelijken zorgen voor een 

grondige eindevaluatie.

Vzw Free-Time neemt de evaluaties steeds 

mee in het verder uitbouwen van haar 

werking. 

Straf Klachtenbeleid
Vzw Free-Time maakt zich sterk te reageren 

op alle klachten. Als een klacht gegrond 

is en men aan bovenstaande voorwaarden 

voldoet, zal het bestuur van VZW Free-Time 

zich engageren om een deel terug te betalen 

d.m.v. een promotiecode.

Uitstekende Accommodaties
Al onze kampen gaan door op kindvriendelijke 

accommodaties met verschillende, ruime 

lokalen. Er is steeds groen in de buurt. De 

gebouwen hebben hygiënische toiletten 

en veilige toegangen – weg van verkeer en 

gemakkelijk onder toezicht te houden – en 

zijn gemakkelijk bereikbaar via hoofdwegen.

Gevormde Monitoren 
De monitoren staan steeds ter beschikking 

van de ouders en de kinderen. Alle 

monitoren hebben een animatorattest of 

zijn pedagogisch geschoold. Op kampen met 

overnachting zijn monitoren minstens 18 jaar. 

De monitoren zorgen voor een weldoordachte 

en goed voorbereide invulling van hun 

programma. Vzw Free-Time zorgt voor een 

constante evaluatie van de monitoren.

Aangepast 
Annulatiebeleid
Bij annulering zal de terugbetaling binnen de 

maand verwerkt worden. De terugbetaling 

wordt steeds toegepast volgens het Free-

Time annulatiereglement, dat ook in iedere 

brochure is opgenomen. Als Free-Time zelf 

een vakantie geannuleerd heeft, krijg je 

uiteraard het inschrijvingsgeld terug.

Veiligheid
Alle kinderen worden in- en uitgeschreven 

op het exacte uur van aankomst en vertrek. 

Kinderen staan te allen tijde onder toezicht. 

Bij ongevallen zullen de nodige maatregelen 

worden genomen. Op elke vakantie is er 

voldoende EHBO-materiaal aanwezig. De 

hulpdiensten worden reeds vooraf verwittigd 

van onze aanwezigheid. De monitoren en 

de verantwoordelijken van vzw Free-Time 

zullen de ouders bijstaan bij het invullen van 

de nodige formulieren om kosten terug te 

vorderen van de verzekering.

Aan de ouders 
vragen wij
• Eventuele klachten schriftelijk te 

 formuleren binnen de acht dagen.

• Het reglement, de algemene 

 verkoopsvoorwaarden en de 

 kwaliteitsgarantie te onderschrijven. 

 Bij elke inschrijving kan je onze algemene

  voorwaarden nalezen. De inschrijving kan 

 pas voltooid worden na goedkeuring van

 de algemene voorwaarden.  

  KWALITEITS-

GARANTIE
waar 

vzw Free-Time 

voor staat

Deze kwaliteitsgarantie is uitsluitend 
geldig voor de Free-Time vakanties.
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ANIMATOR 
IN HET JEUGDWERK

Een attest animator in het jeugdwerk 

is voor elke jongere die kinderen 

wil begeleiden een must! Na de 

animatorcursus kan je je pas defi nitief 

monitor noemen en kan je bij Free-

Time of andere organisaties terecht om 

het jeugdwerk meer schwung te geven. 

Gewoon doen! 

HOOFDANIMATOR 
IN HET JEUGDWERK

Als animator met enige ervaring ontdek 

je in de cursus van hoofdanimator alles 

over het begeleiden en stimuleren van 

een team monitoren, het opvolgen van 

stagiairs en wordt bovendien je eigen 

creativiteit en zelfkennis gestimuleerd.

INSTRUCTEUR 
IN HET JEUGDWERK

De inzichten en vaardigheden die je op 

deze cursus aangereikt krijgt, stellen je in 

staat zelf cursussen te begeleiden! Hier 

wordt je op een intensieve en individuele 

manier begeleid en klaargestoomd om 

als instructeur aan de slag te gaan!

Goesting in meer?
WORD MONI

Info en inschrijven op www.freetime.be/cursussen
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