avontuur Dieren Sport & taal sportkicks techniek & multimedia waterfun vorming

Van 5 tot 18 jaar!
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Sportieve jeugdvakanties 2017
Thuisblijven in de vakantie? Nee toch!?
Houden jouw kinderen net als AFYA van avontuur? Is geen enkele fysieke uitdaging hen te
veel? Dan kunnen jouw stoere bengels hun hartje helemaal ophalen op de sensationele AFYAvakanties tijdens de paas- en zomervakantie. Vlotten bouwen, een robot in elkaar knutselen,
speuren naar sporen, waterkicks aan zee,… Je beleeft en doet het allemaal met AFYA! Actie,
avontuur en adrenaline voor 5-18-jarigen!

Praktische informatie

p. 3

Overzichtstabel

p. 4

Sportieve jeugdvakanties

p. 6

Avontuur (8-16 jaar)

p. 6

Sportkicks (5-16 jaar)

p. 12

Kijk jij er naar uit om de adrenaline door je lijf te laten
gieren tijdens het schommelen op 10 meter hoogte,
een adembenemend hoogteparcours,…? Geniet dan
mee van een avonturenvakantie waar je onder begeleiding van professioneel opgeleide animatoren jouw
grenzen verlegt.

Ben je sportief aangelegd en op zoek naar een nieuwe
sport? Of wens je één of meerdere sporten gedurende
een week te beoefenen? Dan zijn deze sportkicks vast
iets voor jou!

p. 8

Techniek & multimedia (9-15 jaar) p. 17

Voor echte dierenliefhebbers zijn er de dierenvakanties
in Vlaanderen. Op deze jeugdvakanties wordt het verzorgen van dieren gecombineerd met sport en spel.

Gebeten door techniek en elektriciteit? Gek van multimedia? We gaan graag samen deze nieuwe uitdaging
in combinatie met sportieve activiteiten aan!

Dieren (5-18 jaar)

Sport & taal (11-16 jaar)

p. 11

Tijdens de taalvakanties schakelt AFYA twee- en/of
Franstalige animatoren in en is de voertaal Frans. De
Franse vakanties worden gecombineerd met sportieve activiteiten.

Waterfun (9-18 jaar)

p. 20

AFYA laat je genieten van avontuurlijke wateractiviteiten. Actieve watersporten worden gecombineerd
met originele strandsporten, knotsgekke activiteiten
of teambuilding.

Vorming

p. 23
AFYAnimatorcursus (vanaf 16 jaar) /Vormingsweekend (vanaf 15 jaar)

We bieden vorming aan voor 15-plussers gebeten door de animator-microbe. Op onze vormingen is er een leuke
afwisseling tussen workshops en fun!
CONTACT
AFYA, Troonstraat 125,
1050 Brussel
02/507 88 67
afya@gezinsbond.be
www.afya.be
facebook.com/AFYAvzw
Rek.nr.
BE40 7330 2469 9563
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AFYA is erkend als landelijk georganiseerd jeugdwerk door Agentschap Jeugd
en is de sportieve jeugddienst van de Gezinsbond.
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Luc Goossens
Kluisstraat 14, 2800 Mechelen
DRUK & LAY-OUT
Graphius

Praktische informatie

Hoe inschrijven?
Online: via www.afya.be
Op papier: vraag het
inschrijvingsformulier aan via
telefoon (02/507 88 67) of
mail (afya@gezinsbond.be)
Voor onze jeugdvakanties en
vormingen gelden er bijzondere
voorwaarden.
Lees ze op voorhand even na op
www.afya.be (doorklikken naar ‘goed
om weten’) alvorens in te schrijven.

Kortingen
Volgende kortingen gelden enkel voor leden van de Gezinsbond en
Gezinssport Vlaanderen:
•

Ledenkorting: €40/persoon (internaat), €15/persoon (externaat)

•

Vroegboekkorting: vlugge inschrijvers krijgen een korting van €15 per
persoon, onmiddellijk verrekend op de factuur (boeken vóór 1/2/2017
voor een sportieve jeugdvakantie tijdens de paasvakantie en vóór
1/4/2017 voor de zomervakantie).

•

Tip: Doe navraag bij de jeugddienst van jouw gemeente voor
een tegemoetkoming van het inschrijvingsgeld voor onze vormingen.
Verschillende gemeentes komen immers tegemoet bij het volgen van
een vorming in het jeugdwerk.

Wedstrijd!
Wie een sportieve
jeugdvakantie boekt
vóór 1 april 2017, maakt
kans om zijn sportieve
jeugdvakantie helemaal
terug te winnen.

Voordelen
•

Sportieve jeugdvakanties zijn voor 100% aftrekbaar voor kinderen jonger dan 12 jaar, met een maximum van
€11,20 per opvangdag. De attesten worden in de loop van april 2018 automatisch opgestuurd.

•

Bepaalde werkgevers belonen hun personeel met sport- en cultuurcheques (max. €100). Stuur de cheques
samen met het inschrijvingsformulier of, bij online inschrijving, samen met de inschrijvingsbevestiging op naar
ons kantoor (Troonstraat 125 – 1050 Brussel).

•

Wij leveren – op vraag - attesten voor ziekenfondsen of werkgevers af, bij een eventuele tussenkomst in het
deelnamegeld.

Vervoer
•

Vervoer van en naar de kampplaats is ten laste van de ouders tenzij anders vermeld. Wil je graag carpoolen?
Kruis dan bij je inschrijving het vakje aan waarbij je je persoonlijke gegevens vrijgeeft.

Je mening telt!
Na afloop van de AFYA-jeugdvakanties kunnen deelnemers
en animatoren feedback geven. Hierdoor kunnen we ons
aanbod steeds optimaliseren. Voor 2017 bracht dit onder
andere volgende aanpassingen teweeg:
•

Houthalen: we strijken in 2017 een extra dag neer in
de Techniek- en Wetenschapsacademie tijdens onze
techniekvakanties.

•

Xhoris: er is nu ook in Xhoris busvervoer voorzien op
vrijdagavond naar Vlaanderen (Heverlee, Antwerpen of
Gent). Dit busvervoer is in de prijs inbegrepen.

•

Oostduinkerke: een week lang trekken we elke dag naar
een ander (water)pretpark.
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overzichtstabel

DATUM

LOCATIE

THEMA

LEEFTIJD

PRIJS

LEDENPRIJS

avontuur
9-14 april

Houffalize

Expeditie Ardennen

9-12 jaar

€ 381

€ 341

9-14 april

Houffalize

#Mega-Adventure

12-16 jaar

€ 381

€ 341

2-7 juli

Houffalize

Expeditie Ardennen

9-12 jaar

€ 400

€ 360

2-7 juli

Houffalize

#Mega-Adventure

12-16 jaar

€ 400

€ 360

9-14 juli

Houffalize

Expeditie Ardennen

9-12 jaar

€ 400

€ 360

9-14 juli

Houffalize

#Mega-Adventure

12-16 jaar

€ 400

€ 360

20-26 augustus

Aalter

Kraak de olympische code

8-11 jaar

€ 240

€ 200

20-26 augustus

Aalter

Adventure into the wild

11-16 jaar

€ 380

€ 340

9-15 juli

Lichtaart

Pony & dans

8-12 jaar

€ 325

€ 285

9-15 juli

Lichtaart

Pony & gym

8-12 jaar

€ 325

€ 285

31 juli-4 augustus

Sint-Jan-in-Eremo

Paardrijden

10-18 jaar

€ 355

€ 315

6-11 augustus

Vleteren

Hakuna Matata

5-8 jaar

€ 395

€ 355

6-11 augustus

Vleteren

Hakuna Matata XL

9-13 jaar

€ 395

€ 355

13-18 augustus

Lichtaart

Ponyrijden

13-16 jaar

€ 325

€ 285

20-25 augustus

Lichtaart

Ponyrijden

8-12 jaar

€ 325

€ 285

dieren

sport
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& taal

9-14 april

Xhoris

Vive le sport!

11-15 jaar

€ 363

€ 323

13-18 augustus

Xhoris

Vive le sport!

11-14 jaar

€ 389

€ 349

20-25 augustus

Xhoris

Vive le sport!

13-16 jaar

€ 389

€ 349

DATUM

LOCATIE

2-7 april

Beersel

2-5 juli

THEMA

LEEFTIJD

PRIJS

LEDENPRIJS

Sport it!

6-12 jaar

€ 315

€ 275

Lichtaart

Kabouter Pret

5-8 jaar

€ 180

€ 140

2-7 juli

Lokeren

Racketlon

10-14 jaar

€ 310

€ 270

2-8 juli

Lichtaart

Voetbal

7-11 jaar

€ 250

€ 210

sportkicks

5-8 juli

Lichtaart

Kabouter Pret

5-8 jaar

€ 180

€ 140

9-15 juli

Lichtaart

Gym & dans

8-12 jaar

€ 250

€ 210

17-21 juli

Hamme

Circus*

6-12 jaar

€ 145

€ 130

24-28 juli

Brasschaat

Actie Reactie*

9-14 jaar

€ 104

€ 89

31 juli-4 augustus

Oostmalle

Schermen &
boogschieten

12-16 jaar

€ 345

€ 305

26-30 augustus

Brasschaat

Outdoor sportfun

9-14 jaar

€ 270

€ 230

26-30 augustus

Brasschaat

Zwemfun

9-14 jaar

€ 270

€ 230

2-7 juli

Lokeren

LEGOlab

13-15 jaar

€ 340

€ 300

23-28 juli

Houthalen

Robots in actie

9-13 jaar

€ 385

€ 345

23-28 juli

Houthalen

De techniekfabriek

9-13 jaar

€ 385

€ 345

23-28 juli

Beersel

“Say cheeese”

12-15 jaar

€ 320

€ 280

23-28 juli

Beersel

Ennn… actie!

12-15 jaar

€ 320

€ 280

31 juli-4 augustus

Sint-Jan-in-Eremo

Word een YouTube ster

10-14 jaar

€ 385

€ 345

techniek

& multimedia

waterfun
3-7 juli

Houthalen

Windsurf & adventure*

10-15 jaar

€ 155

€ 140

3-7 juli

Houthalen

Windsurf & adventure*
(enkel namiddag)

10-15 jaar

€ 105

€ 90

9-14 juli

Oostduinkerke

Beachfun

10-14 jaar

€ 423

€ 383

9-14 juli

Oostduinkerke

(Water)pretparkweek

10-14 jaar

€ 423

€ 383

10-14 juli

Houthalen

Windsurf*

14-18 jaar

€ 105

€ 90

24-28 juli

Houthalen

Windsurf*

10-15 jaar

€ 105

€ 90

7-11 augustus

Houthalen

Windsurf*

9-13 jaar

€ 105

€ 90

14-18 augustus

Houthalen

Windsurf*

10-15 jaar

€ 105

€ 90

21-25 augustus

Houthalen

Windsurf & adventure*

10-15 jaar

€ 155

€ 140

21-25 augustus

Houthalen

Windsurf & adventure*
(enkel namiddag)

10-15 jaar

€ 105

€ 90

vorming
2-7 april

Beersel

AFYAnimatorcursus

Vanaf 16
jaar

€ 229

€ 189

30 juli – 4 augustus

Oostmalle

AFYAnimatorcursus

Vanaf 16
jaar

€ 240

€ 200

*Externaatvakantie
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avontuur
locatie:

HOUFFALIZE – MOULIN BOCK
•
•
•

Oude molen aan de Ourthe omgebouwd tot een
mooi kamphuis
Slaapkamers van 2-6 personen
Droogkamer voor natte outdoor kledij en schoenen

Expeditie Ardennen
Het wordt een spectaculaire week vol spanning en
uitdaging op het land, te water en in de lucht! Op het
land mag je je verwachten aan een avonturentocht,
een behendigheidscircuit met de mountainbike,
oriëntatietechnieken, blaaspijpschieten, een outdoor
lasergame en boogschieten. In de zomervakantie
overnachten we ook één keer in openlucht en brouwen
we een toverdrank met eetbare planten en kruiden. We
hangen in de lucht tijdens abseilen/rappel en klim- en
klauterspelen. Te water gaan we voor het sjorren van
een brug. Ben jij stoer, sportief en slim genoeg om deze
onvergetelijke expeditie in hartje Ardennen tot een goed
einde te brengen?

Troef: op vrijdagnamiddag zwemmen we in
het zwembad van Houffalize.

# Mega-adventure
We trekken richting Houffalize, hartje Ardennen, waar
jou elke dag een spannende uitdaging te wachten staat.
Aan avontuur geen gebrek tijdens de mountainbiketocht,
rescue operation, teamchallenge en bushcrafttechnieken (vuurtechnieken en een shelter maken). In de zomervakantie overnachten we ook één keer in openlucht
en eten we wat we in de natuur vinden (o.a. rivierkreeftjes uit de Ourthe). Adrenaline kicks beleef je al schommelend op 10 meter hoogte op de megaswing, in een
spannende achtervolging tijdens de outdoor lasergame
en op 7 meter hoogte tijdens het adrenalineparcours.
#300%spanning #uitdagingverzekerd!

Troef: laat je verrassen tijdens de
nachtelijke verrassingsactiviteit!

START

EINDE

PROGRAMMA + LEEFTIJD

PRIJS

PRIJS LEDEN

Zo. 9/4 – 18u

Vr. 14/4 – 16u

€ 381

€ 341

Zo. 2/7 – 18u

Vr. 7/7 – 16u

€ 400

€ 360

Zo. 9/7 – 18u

Vr. 14/7 – 16u

Expeditie Ardennen
9-12 jaar
&
#Mega-Adventure
12-16 jaar

€ 400

€ 360

Praktisch:
Het vervoer op zondagavond naar Houffalize wordt door de ouders voorzien. Inclusief in de prijs is het vervoer per bus
vanuit Houffalize op vrijdagavond rond 16u naar Heverlee, Antwerpen of Gent. Over de aankomst(uren) bij terugreis
wordt na inschrijving gecommuniceerd.
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avontuur
locatie:

AALTER – DE KATTENBERG
•
•
•

Nieuwbouwlokalen met grote slaapzalen
Grote speelweides
Omringd door privébos van 3 hectare

Kraak de olympische code
In het bos van Maria-Aalter bevindt zich een
geheimzinnige kist op een geheime locatie. Houd je van
spanning, olympische opdrachten en raadsels? Ben
jij een echte speurneus? Dan moet je erbij zijn tijdens
‘Kraak de olympische code’! We verzamelen tips tijdens
de super spannende olympische bosspelen rondom De
Kattenberg. Zo gaan we onder andere op zoek naar de
zwem-, speerwerp- en avondspelkampioen. Op vrijdag
ontrafelen we het mysterie, de code en de locatie van
de geheimzinnige kist tijdens een dagtocht naar het bos
van Maria-Aalter. Geen tijd voor verveling tijdens deze
spannende jeugdvakantie in de bossen!
Praktisch: Op deze jeugdvakantie slaap je op je eigen
luchtmatras of veldbed en neem je je eigen fiets mee.

Troef: we maken een kampvuur zonder lucifers en bouwen een gezellig kamp in het bos.

Adventure into the wild
We laten heel wat stoere buitensportactiviteiten op je
los: paintball, luchtpistool-, karabijn- en boogschieten. Als absolute topper gaan we op GPS-3daagse.
We maken ook een kampvuur zonder lucifers, ontdekken de woudloperskeuken en bakken zelf brood en vlees
op houtskolen. Gaat je hart al sneller slaan bij het lezen
van dit avontuurlijke programma? Surf dan vliegensvlug
naar onze website en ontdek het volledige programma!
Praktisch: Op deze jeugdvakantie neem je je eigen fiets,
trekkersrugzak en kleine luchtmatras mee.

Troef: we spelen een super spannend
nachtspel om nooit te vergeten!

START

EINDE

PROGRAMMA + LEEFTIJD

PRIJS

PRIJS LEDEN

Zo. 20/8 – 18u

Za. 26/8 – 11u

Kraak de olympische code
8-11 jaar

€ 240

€ 200

Zo. 20/8 – 18u

Za. 26/8 – 11u

Adventure into the wild
11-16 jaar

€ 380

€ 340
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dieren
locatie:

VLETEREN – DIERENPARK DE ZONNEGLOED
•
•
•

Unieke locatie tussen meer dan 100 diersoorten in het dierenpark en de kinderboerderij
Slaapzalen met stapelbedden
De aanwezige dieren zijn hoofdzakelijk wilde dieren die niet meer terug in de natuur kunnen

Hakuna Matata
Onder leiding van gediplomeerde dierenverzorgers help
je eten klaarmaken en de dieren in het park te voederen, je leert hoe je de dieren moet verzorgen, je maakt
spelletjes om hen te amuseren, je doet een speurtocht
in het dierenpark, aait de geiten, varkens, cavia’s, ezels
en andere kinderboerderijdieren. Naast deze beestige
activiteiten, dagen we je uit in één tegen allen, spelen we
met een indiaca en doen we verschillende leuke spelletjes zoals één, twee, drie flamingo of eend, eend, gans.
Als je nog geen dierenvriend bent, dan word je het beslist
tijdens deze jeugdvakantie!

Hakuna Matata XL
Voor kinderen van 9-13 jaar staan er naast de activiteiten
opgesomd bij Hakuna Matata, ook actieve buitensporten zoals voetbal en honkbal op hetprogramma. Je mag je daarnaast verwachten aan een super spannende lasergame.
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Troef: tijdens deze unieke
jeugdvakanties in Dierenpark De
Zonnegloed, een opvangcentrum
voor verwaarloosde en in beslag
genomen dieren, verblijf je elke dag
tussen de 450 aanwezige dieren.

START

EINDE

PROGRAMMA + LEEFTIJD

PRIJS

PRIJS LEDEN

Zo. 6/8 – 18u30

Vr. 11/8 – 18u30

Hakuna Matata
5-8 jaar

€ 395

€ 355

Zo. 6/8 – 18u30

Vr. 11/8 – 18u30

Hakuna Matata XL
9-13 jaar

€ 395

€ 355

dieren
locatie:

LICHTAART – HOGE RIELEN
•
•
•

Jeugdcentrum gelegen te midden van 220 ha bos,
heide en ander natuurschoon
Slaapkamers van 2-12 personen
Sporthal, voetbal- en openluchtvelden en een
plons- en zwemvijver

Pony & dans
Van maandag tot en met vrijdag fietsen we in de voormiddag naar de manege. We vertoeven er telkens 2
uren. Het eerste uur rijden we pony, het andere uur
verzorgen we de pony’s. Daarnaast kan je je dagelijks
helemaal uitleven tijdens 2 uren dansinitiatie. Hierbij komt er dagelijks een andere dansstijl aan bod.
Let’s dance!

Troef: bij mooi weer plonsen we in
de zwemvijver op het domein van de
Hoge Rielen.

Pony & gym
Je krijgt initiatie in twee uitdagende sporten: ponyrijden
en gymnastiek. In de sportzaal leven we ons uit op
toestellen en leren we allerhande gymnastische
grondoefeningen. Van maandag tot en met vrijdag
fietsen we in de namiddag naar de manege. Hier rijden
we telkens 1 uur pony en verzorgen we 1 uur de pony’s.

Troef: we spelen een super spannend bosspel in het uitgestrekte
bos van de Hoge Rielen.

Praktisch:
Tijdens deze periode organiseert AFYA ook een
Sportkicksvakantie in de Hoge Rielen (pag. 16).
START

EINDE

PROGRAMMA + LEEFTIJD

PRIJS

PRIJS LEDEN

Zo. 9/7 – 18u

Za. 15/7 – 11u

Pony & gym
8-12 jaar

€ 325

€ 285

Zo. 9/7 – 18u

Za. 15/7 – 11u

Pony & dans
8-12 jaar

€ 325

€ 285
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dieren
locatie:

SINT-JAN-IN-EREMO
DE BOEREKREEK
•
•
•

Ruime, moderne 2- of 4-persoonskamers
Natuurrijke omgeving met grote waterplas
Manege, met een grote overdekte en buitenpiste

Paardrijden
We vertoeven een hele week tussen jouw lievelingsdieren
in De Boerekreek. Op basis van een kleine praktische
proef maken we maandagmorgen een groepsindeling.
Het is geen probleem als je nog geen notie hebt van
paardrijden, ook als beginner kan je hier de kneepjes
van het vak leren. We rijden dagelijks 2 uren paard. Op
het programma staan zitoefeningen, zelfstandig rijden,
sturen en overgangen maken, teugelvoering, galop
en draf rijden en springen. Daarnaast gaan we in de
stallen dagelijks 2 uren aan de slag om te helpen met de
verzorging van de paarden.

Troef: op vrijdag eindigen we om 17u met
een heuse slotshow met jou in de hoofdrol
voor (groot)ouders, broers en zussen. Einde
van de jeugdvakantie is voorzien om 18u.
START

EINDE

PROGRAMMA + LEEFTIJD

PRIJS

PRIJS LEDEN

Ma. 31/7 – 9u30

Vr. 4/8 – 18u

Paardrijden
10-18 jaar

€ 355

€ 315

locatie:

LICHTAART – HUIZE RADESKE
•
•

2 slaapzalen met stapelbedden
Paardrijden in Stal Eerselingen, een grote manege
met een 60-tal paarden en pony’s

Ponyrijden
Van maandag tot en met vrijdag (behalve op
woensdag) zitten we dagelijks 4 uren in de manege.
Op maandagmorgen maken we een groepsindeling
op basis van een kleine praktische proef. Het is hierbij
geen probleem als je nog nooit op een pony gereden
hebt. Er worden telkens 2 uren praktische rijles
voorzien, aangevuld met 2 uren verzorging van de pony’s.
Op het programma van het ponyrijden staan
zitoefeningen, zelfstandig rijden, sturen en overgangen
maken, teugelvoering, galop en draf rijden en springen.

Troef: op woensdag trekken we naar
Bobbejaanland!
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START

EINDE

PROGRAMMA + LEEFTIJD

PRIJS

PRIJS LEDEN

Zo. 13/8 – 18u

Vr. 18/8 – 18u

Ponyrijden
13-16 jaar

€ 325

€ 285

Zo. 20/8 – 18u

Vr. 25/8 – 18u

Ponyrijden
8-12 jaar

€ 325

€ 285

SPOrt & taal
locatie:

XHORIS – RELAXHORIS
•
•
•

Vive le sport!
Op een speelse manier leer je de Franse taal (beter)
kennen. In kleine groepjes frist onze taalanimator elke
weekdag (3u per dag, behalve woensdag) je Frans op aan
de hand van een werkboek. Geen paniek! Dit zijn geen
saaie lessen, want fun en plezier staan centraal tijdens
deze jeugdvakantie! Daarnaast mag je je verwachten
aan een heuse dosis sport en spel “en Français”.
Op het programma staan o.a. hockey, basketbal, honkbal,
zwemmen, badminton, teamspelen,… Tijdens de
zomervakantie staat ook lasergame op het programma.
De deelnemers worden ter plaatse ingedeeld in twee
groepen naargelang de leeftijd en het niveau van de
deelnemers.

Prachtige herenboerderij
Slaapkamers van 2-5 personen
Omringd door bossen en heuvels

Troef: op woensdagnamiddag trekken we er
met zijn allen op uit voor een vlottentocht.
Als het water te laag staat, leven we ons uit
op het challengerparcours. Amusez-vous
avec nous à ‘Vive le sport’!

NIEUW!
Praktisch:
Het vervoer op zondagavond naar Xhoris wordt door
de ouders voorzien. Inclusief in de prijs is het vervoer
per bus vanuit Xhoris op vrijdagavond rond 16u30 naar
Heverlee, Antwerpen of Gent. Over de aankomst(uren) bij
terugreis wordt na inschrijving gecommuniceerd.
START

EINDE

PROGRAMMA + LEEFTIJD

PRIJS

PRIJS LEDEN

Zo. 9/4 – 18u

Vr. 14/4 – 16u30

Vive le sport!
11-15 jaar

€ 363

€ 323

Zo. 13/8 – 18u

Vr. 18/8 – 16u30

Vive le sport!
11-14 jaar

€ 389

€ 349

Zo. 20/8 – 18u

Vr. 25/8 – 16u30

Vive le sport!
13-16 jaar

€ 389

€ 349
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SPOrtkICkS
locatie:

BEERSEL – HANENBOS
•
•
•

Sport it!
Je maakt uitgebreid kennis met drie nieuwe, uitdagende sporten. We leven ons uit in ultimate frisbee, urban
soccer (deze teamsporten worden 5 tegen 5 gespeeld)
en slackline (balanceren op een strak gespannen koord).
In de bosrijke omgeving van het Hanenbos maken we
een te gek kamp voor een superspannend bosspel. Hou
je ook klaar voor hockey en honkbal in openlucht.

Hedendaags en comfortabel jeugdverblijfscentrum
Slaapkamers van 4-6 personen
Middenin 15 ha bos, naast domein van Huizingen

Troef: naast deze sportieve
activiteiten gaan we een dag
naar het domein Huizingen.
Hier kunnen we naar hartenlust ravotten in de avontuurlijke speeltuinen en een
bezoekje brengen aan de
geitjes, schapen, konijnen,…
in het dierenpark.

START

EINDE

PROGRAMMA + LEEFTIJD

PRIJS

PRIJS LEDEN

Zo. 2/4 - 18u

Vr. 7/4 - 18u

Sport it!
6-12 jaar

€ 315

€ 275

locatie:

BRASSCHAAT - PEERDSBOS
•
•
•

EXTERNAAT

Prachtige groene ligging
Gratis drankje tijdens elke middagpauze
Eigen hoogteparcours en boogschietstand

Actie Reactie
Zin in actie dicht bij huis? Hou je klaar voor een grote
dosis sport zoals hockey, frisbee, badminton, honkbal,
voetbal,… Nood aan actie? Check! We leren je de kneepjes van het boogschieten en lasergamen en nodigen
je uit in het Stoerwoud (speelbos waar je over, onder,
tussen,… bomen veilig kan klauteren en ravotten).
De groep wordt ter plaatse ingedeeld in kleinere
groepen naargelang de leeftijd van de deelnemers.
Op deze jeugdvakantie neem je je eigen lunchpakket
mee, een drankje tijdens de middagpauze is voorzien.

Praktisch:
Tijdens deze jeugdvakantie wordt iedereen op maandag
om 8u verwacht, er is opvang van 16u30-18u. Van dinsdag
t.e.m. vrijdag worden de activiteiten dagelijks van
9u-16u30 gepland en is er opvang van 8u-9u en 16u3018u.

PERIODE
24-28/7

PROGRAMMA + LEEFTIJD

PRIJS

PRIJS LEDEN

Troef: Op vrijdag wagen
we ons op het spannende
hoogtouwenparcours in
Peerdsbos.

Actie Reactie (externaat) *
€ 104
€ 89
9-14 jaar
*De groep wordt ter plaatse ingedeeld in kleinere groepen naargelang de leeftijd van de deelnemers
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sportkicks
locatie:

Troef: we leven ons
helemaal uit tijdens een
avondje lasergamen.

LOKEREN – VERLOREN BOS
•
•
•

Overnachten in een Kasteel
Slaapkamers van 2-12 personen
Gelegen in het park ‘Verloren Bos’, vlakbij de
Durme

Racketlon
Je leeft je dagelijks (behalve op woensdag) uit tijdens
vier racketsporten dewelke je elk een uur beoefent:
tafeltennis, badminton, squash en tennis. Deze activiteiten worden aangevuld met leuke nevenactiviteiten zoals een kajaktocht op woensdagnamiddag.
Op vrijdag sluiten we deze jeugdvakantie af met een
groots racketlon-toernooi. Matchpunt? Score!

Praktisch:
Tijdens deze periode organiseert AFYA ook een Technieken multimediavakantie in het Verloren Bos (pag. 19).
START

EINDE

PROGRAMMA + LEEFTIJD

PRIJS

PRIJS LEDEN

Zo. 2/7 – 18u

Vr. 7/7 – 18u

Racketlon
10-14 jaar

€ 310

€ 270

Troef: je krijgt initiatie in
mini staande wip.

locatie:

OOSTMALLE – PROVINCIAAL
VORMINGSCENTRUM
•
•
•

Modern complex omgeven door een 12ha groot
bosdomein
Meerpersoonskamers
Uitgebreide sportaccommodatie

Praktisch:
Praktisch: Tijdens deze periode organiseert AFYA ook een
Animatorcursus in het Provinciaal vormingscentrum (pag. 23).

Schermen & boogschieten
Voor Robin Hood’s & William Tell’s in wording! Elke dag
krijg je 2 uren initiatie schermen en 2 uren initiatie boogschieten. Deze sporttakken worden afgewisseld met
andere sportieve nevenactiviteiten, zoals hockey, balspelen, frisbee,… Ook leven we ons uit tijdens een spannende lasergame in het bosrijke Oostmalle.

START

EINDE

PROGRAMMA + LEEFTIJD

PRIJS

PRIJS LEDEN

Ma. 31/7 – 9u30

Vr. 4/8 – 18u

Schermen & boogschieten
12-16 jaar

€ 345

€ 305
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SPOrtkICkS
locatie:

BRASSCHAAT - BIELEBALE
•
•
•

Outdoor sportfun

Nieuwbouwlokalen
Slaapzalen met stapelbedden, eigen lavabo en toilet
Middenin het groene Park van Brasschaat

Er staan heel wat avontuurlijke sport- en spelactiviteiten
op het programma: lasergame, een oriëntatietocht,
slackline (balanceren op een strak gespannen koord),
kubb (een Zweeds volksspel waarbij je blokken moet
omgooien), bal- en slagsporten,… We springen ook in
het water van het nabijgelegen zwembad.

Zwemfun
Deze jeugdvakantie is er eentje voor echte waterratten!
Van zondag tot en met woensdag duiken we dagelijks 2
uren in het nabijgelegen zwembad met glijbanen voor
een grote portie waterpret. We doen er verschillende
spelen zoals cluedo en stratego. Ook sportieve activiteiten zoals lasergame en hockey staan op het programma.
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Troef: op dinsdag gaan
we naar sportcentrum
Peerdsbos voor
een spannend
hoogtouwenparcours en een
te gek bosspel.

START

EINDE

PROGRAMMA + LEEFTIJD

PRIJS

PRIJS LEDEN

Za. 26/8 - 18u

Woe. 30/8 - 18u

Outdoor Sportfun
9-14 jaar

€ 270

€ 230

Za. 26/8 - 18u

Woe. 30/8 - 18u

Zwemfun
9-14 jaar

€ 270

€ 230

sportkicks
locatie:

LICHTAART –HOGE RIELEN
•
•
•

Jeugdcentrum gelegen te midden van 220 ha bos, heide en ander natuurschoon
Slaapkamers van 2-12 personen
Sporthal, voetbal- en openluchtvelden en een plons- en zwemvijver

Kabouter Pret
Deze minivakantie is er speciaal voor onze allerjongste
deelnemers. Tijdens deze minivakantie maak je samen
met Kabouter Pret kennis met alles wat er op een
jeugdvakantie gebeurt. Van ravotten in de uitgestrekte
bossen tot spelen in de paddenstoelenparachute.
Je leert je verstoppen op de gekste plaatsen en kan je
helemaal uitleven tijdens toffe tikspelletjes. Bovendien
gaan we samen met Kabouter Pret tijdens deze
vakantie op zoek naar paddenstoelen en kabouters.
Na een gezellige avondactiviteit vallen we als
kaboutertjes in slaap in ons bed. Dit wordt gegarandeerd
een minivakantie met maxipret!

Troef: deze jeugdvakantie is er speciaal
voor jonge kinderen die nog nooit eerder
op jeugdvakantie geweest zijn. Ze kunnen
er op hun tempo wennen aan dit voor hen
nieuwe concept.

Voetbal
We leren je een week lang alles over voetbal.
Van maandag tot en met vrijdag staan we dagelijks
4 uren op het voetbalveld voor techniektraining,
voetbalspelen en wedstrijdjes onder elkaar waarbij je
technieken en tactieken leert toepassen. Plezier staat
tijdens deze voetbalvakantie voorop! Dribbelen, passen
en scoreeeeeeeeeeeuh!

Troef: bij mooi weer plonsen we in de
zwemvijver op het domein van de Hoge Rielen

START

EINDE

PROGRAMMA + LEEFTIJD

PRIJS

PRIJS LEDEN

Zo. 2/7 - 18u

Woe. 5/7 – 11u

Kabouter Pret
5-8 jaar

€ 180

€ 140

Woe. 5/7 – 18u

Za. 8/7 – 11u

Kabouter Pret
5-8 jaar

€ 180

€ 140

Zo. 2/7 - 18u

Za. 8/7 – 11u

Voetbal
7-11 jaar

€ 250

€ 210
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SPOrtkICkS
locatie:

LICHTAART – HOGE RIELEN
•
•
•

Jeugdcentrum gelegen te midden van 220 ha bos,
heide en ander natuurschoon
Slaapkamers van 2-12 personen
Sporthal, voetbal- en openluchtvelden en een
plons- en zwemvijver

Gym & dans
Van maandag tot en met vrijdag leven we ons dagelijks
helemaal uit tijdens 2 uren dansinitiatie. Elke dag staat
er een andere dansstijl op het programma. Ook krijg je
van maandag tot en met vrijdag (behalve op woensdag)
dagelijks 2 uren initiatie in gymnastiek: je leert
gymnastische grondoefeningen, springt er over de bok
en zwaait er aan de rekstok.

Troef: gewapend met een tablet vol apps
en een goeie speurneus gaan we op
woensdagnamiddag op zoek naar kleine
wonderen in de natuur. We voegen er onze
fantasie aan toe en leggen de hoogtepunten
vast op foto.

START

EINDE

PROGRAMMA + LEEFTIJD

PRIJS

PRIJS LEDEN

Zo. 9/7 – 18u

Za. 15/7 – 11u

Gym & dans
8-12 jaar

€ 250

€ 210

locatie:

HAMME
SPORTHAL MEULENBROEK
•
•

Moderne, grote sporthal
Alle activiteiten vinden plaats in en rond de
gemeentelijke sporthal

Circus
We strijken opnieuw neer in Hamme samen met Circus
Picolini (www.circuspicolini.be) en Oscarcrew vzw.
Je leert tijdens deze jeugdvakantie hoe het er in een
echt circus aan toe gaat. We starten op maandag met
het opzetten van een echte circustent. Je leert deze
week een heleboel circus-skills: trucjes uitvoeren
met een diabolo, je eerste stapjes zetten als jongleur,
bordjes draaien, je evenwicht oefenen op een rolla rolla,
bal of ton,… Op deze jeugdvakantie neem je je eigen
lunchpakket mee. Kom jij met ons de clown uithangen?

Praktisch:
Tijdens deze jeugdvakantie wordt iedereen op maandag
om 8u verwacht, er is opvang van 16u30-18u. Van
dinsdag t.e.m. vrijdag worden de activiteiten dagelijks
van 9u-16u30 gepland en is er opvang van 8u-9u en
16u30-18u.

Troef: op vrijdag nodigen we
(groot)ouders, zussen, broers,
vriendjes en vriendinnetjes om
15u30 uit voor een echte circusshow met jou en echte circusartiesten in de hoofdrol.

EXTERNAAT
PERIODE

PROGRAMMA + LEEFTIJD

PRIJS

Circus (externaat) *
€ 145
6-12 jaar
*De groep wordt ter plaatse ingedeeld in kleinere groepen naargelang de leeftijd van de deelnemers
17-21/7
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PRIJS LEDEN
€ 130

techniek & multimedia
locatie:

HOUTHALEN – DE BOSBERG
•
•
•

Gelegen in Natuurpark Midden-Limburg
Meerpersoonskamers met eigen sanitair
Sporthal, zwembad, tennisterreinen en polyvalent
buitensportterrein

Robots in actie
We dompelen je een week lang onder in de wondere
wereld van robots. We trekken 3 volledige dagen en
1 halve dag met de bus naar de Techniek- en Wetenschapsacademie in Houthalen. Je leert een robot
monteren en programmeren zodat hij een opdracht
kan uitvoeren die jij wenst. Hier kan je de basis leggen van een toekomst als programmeur of ingenieur.
Wanneer we niet in de Techniek- en Wetenschapsacademie zijn, leven we ons uit tijdens verschillende sport- en
spelactiviteiten: we plonsen in het zwembad, spelen de
leukste pleinspelen en gaan op super spannende oriëntatietocht.

Troef: tijdens de extra techniekdag maken
we een uitstap naar KUKA, een echt
robotbedrijf!

De techniekfabriek
We trekken 3 volledige dagen en 1 halve dag met de
bus naar de Techniek- en Wetenschapsacademie. Hier
leren we jou onder andere vliegen met een drone (een
onbemand luchtvaartuig), een eigen computerspel ontwerpen, een robot programmeren en bouwen, een eigen
ontwerp tekenen om met een 3D-printer te printen,…
Naast deze nieuwe technieken leven we ons uit tijdens
superleuke sport- en spelactiviteiten. We plonsen in het
zwembad, spelen bal- en slagsporten en geven ons helemaal tijdens super spannende pleinspelen.

START

EINDE

PROGRAMMA + LEEFTIJD

PRIJS

PRIJS LEDEN

Zo. 23/7 - 18u

Vr. 28/7 - 18u

Robots in actie *
9-13 jaar

€ 385

€ 345

Zo. 23/7 - 18u

Vr. 28/7 - 18u

De techniekfabriek *
9-13 jaar

€ 385

€ 345

*De groep wordt voor de techniekactiviteiten ter plaatse ingedeeld in kleinere groepen naargelang de leeftijd van de
deelnemers
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NIEUW!

techniek & multimedia
locatie:

BEERSEL – HANENBOS
•
•
•

Hedendaags en comfortabel jeugdverblijfcentrum
Slaapkamers van 4-6 personen
Middenin 15 ha bos, naast domein van Huizingen

“Say cheeese”
Heb jij oog voor details en leg jij graag alles vast op
de gevoelige plaat? Dan moet je erbij zijn tijdens deze
jeugdvakantie waarbij jij elke voormiddag (behalve op
woensdag) onder leiding van een echte fotograaf aan
de slag gaat met een fotocamera. Na deze week weet
jij alles over de perfecte sluitertijd, compositie,… Op
het programma staan bovendien verschillende sportieve activiteiten zoals ultimate frisbee en hockey.
Op woensdag gaan we op daguitstap naar domein
Huizingen en plonsen er in het verwarmd openluchtzwembad met glijbanen.

Troef: op vrijdag zijn je ouders welkom tijdens een fotohappening met jouw foto’s! Je
mag alle foto’s nadien mee naar huis nemen.

Ennn… actie!
Heb jij al altijd voor en/of achter een camera willen
staan? Dan is dit jouw kans! Tijdens deze jeugdvakantie leer je elke namiddag (behalve op woensdag) alles
over hoe je een filmpje maakt. We maken een filmpje
van A tot Z: camera, geluid en acteerwerk kent voor
jou na deze week geen geheimen meer. Special effects, wilde achtervolgingen of romantische thrillers?
Alles kan... niks moet ! Daarnaast leven we ons deze
week uit tijdens sportieve activiteiten zoals slackline
(balanceren op een strak gespannen koord) en kubb (een
Zweeds volksspel waarbij je blokken moet omgooien).
Op woensdag trekken we naar domein Huizingen voor
een verfrissende duik in het verwarmd openluchtzwembad met glijbanen. Leg je verkleedkleren al maar klaar
want smiiiiile, you’re on camera!

Troef: op het einde
van deze week heb
je een echte film
in elkaar gestoken
die je aan je (groot)
ouders, broers en
zussen kan laten
zien!
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START

EINDE

PROGRAMMA + LEEFTIJD

PRIJS

PRIJS LEDEN

Zo. 23/7 - 18u

Vr. 28/7 - 18u

“Say cheeese”
12-15 jaar

€ 320

€ 280

Zo. 23/7 - 18u

Vr. 28/7 - 18u

Ennn… actie!
12-15 jaar

€ 320

€ 280

techniek & multimedia

NIEUW!
locatie:

LOKEREN – VERLOREN BOS
•
•
•

Overnachten in een kasteel
Slaapkamers van 2-12 personen
Gelegen in het park ‘Verloren Bos’, vlakbij de Durme

Troef: we leven ons helemaal uit tijdens
een avondje lasergamen.

LEGOlab
Experimenteer van maandag tot en met vrijdag in
de voormiddag met LEGO in een echte LEGO-studio
i.s.m. Oscarvrew vzw. Je vertelt je verhaal met LEGO,
bouwt je eigen machine en programmeert je eigen robot.
Naast LEGO mag je je verwachten aan slackline (balanceren op een strak gespannen koord), kubb (een Zweeds
volksspel waarbij je blokken moet omgooien) en nog andere sportieve activiteiten.

Praktisch:
Tijdens deze periode organiseert AFYA ook een
Sportkicksvakantie in het Verloren Bos (pag. 13).
START

EINDE

PROGRAMMA + LEEFTIJD

PRIJS

PRIJS LEDEN

Zo. 2/7 - 18u

Vr. 7/7 - 18u

LEGOlab
13-15 jaar

€ 340

€ 300

Troef: vind je weg doorheen de vele online trends en maak van jouw YouTube
kanaal een succes.

locatie:

SINT-JAN-IN-EREMO
DE BOEREKREEK
Word een YouTube ster
Ja, ook jij kan een Youtube ster worden. Je schrijft samen een scenario, ontdekt je mooiste smoel om voor
de camera te staan en monteert alles tot een flitsend
geheel waarmee je absoluut kan scoren. Acteren,
monteren en profileren… gegarandeerd ontdek je een
van jouw talenten.

Praktisch:
Tijdens deze periode organiseert AFYA ook een
Dierenvakantie in De Boerekreek (pag. 10).

START

EINDE

PROGRAMMA + LEEFTIJD

PRIJS

PRIJS LEDEN

Ma. 31/7 – 9u30

Vr. 4/8 – 18u

Word een YouTube ster
10-14 jaar

€ 385

€ 345
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waterfun
locatie:

HOUTHALEN – DE PLAS
•
•

EXTERNAAT

Zwemvijver van 20 ha
Zandstrand met afgebakende zwemzone

Windsurf & Adventure
Tijdens de eerste en laatste week van de zomervakantie
kan je in Houthalen terecht voor Windurf & Adventure.
In de voormiddag trekken we naar een sporthal in
de buurt voor sportieve activiteiten zoals hockey en
ultimate frisbee (een teamsport waarbij er 5 tegen 5
gespeeld wordt). In de namiddag staan we voornamelijk
op de surfplank. Daarnaast maken we kennis met
kajak en SUP (rechtopstaand roeien). Meer informatie
over het volledige namiddagprogramma vind je op
onze website of bij LSK-Klimpunt verantwoordelijke
André Gielen (0496/35 53 81).

Troef: we leven ons tijdens de week één
namiddag uit in het avontuurlijke bos van
Klimpunt op meerdere hoogtouwenparcours,
boomklimmen en een adrenalinesprong.

Praktisch:
Deze vakanties gaan door van maandag tot en met
vrijdag van 9u-17u. Je kan ook kiezen om enkel het
programma van 13u-17u te volgen.
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waterfun
Windsurf
We vertoeven deze zomer op en rond De Plas in Houthalen. In samenwerking met LSK plannen we enkele windsurfvakanties. Windsurfen is een watersport die wordt
beoefend met behulp van een surfplank waarop een zeil
is gemonteerd. Daarnaast wordt een giek gebruikt om
het zeil te bedienen, en zit er een vin onder de surfplank.
Voor beginnelingen is er ook in het midden van de plank
een zwaard gemonteerd die vermijdt af te drijven. Meer
informatie over het volledige programma vind je op onze
website of bij LSK-Klimpunt verantwoordelijke André
Gielen (0496/35 53 81).

EXTERNAAT
Troef: naast windsurfen maak je kennis met
kajak en SUP (rechtopstaand roeien).

Praktisch:
Deze vakanties gaan door van maandag tot en met vrijdag van 13u-17u. We verwachten iedereen om 12u30 om
zich om te kleden zodat we om 13u kunnen starten.

PERIODE

PROGRAMMA + LEEFTIJD

PRIJS

PRIJS LEDEN

3-7/7

Windsurf & Adventure (externaat)
10-15 jaar

€ 155

€ 140

3-7/7

Windsurf & Adventure
(namiddagprogramma externaat)
10-15 jaar

€ 105

€ 90

10-14/7

Windsurf (externaat)
14-18 jaar

€ 105

€ 90

24-28/7

Windsurf (externaat)
10-15 jaar

€ 105

€ 90

7-11/8

Windsurf (externaat)
9-13 jaar

€ 105

€ 90

14-18/8

Windsurf (externaat)
10-15 jaar

€ 105

€ 90

21-25/8

Windsurf & Adventure (externaat)
10-15 jaar

€ 155

€ 140

21-25/8

Windsurf & Adventure
(namiddagprogramma externaat)
10-15 jaar

€ 105

€ 90
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waterfun
locatie:

OOSTDUINKERKE – HOGE DUIN
•
•
•

Slaapkamers van 7 personen
Op 500m van het strand van Oostduinkerke
Polyvalente zalen en ruime speelterreinen
(voetbal- en volleybalveld)

Beachfun
We verwachten alle beachboys en surfgirls (in wording)
in Oostduinkerke voor een grote dosis beachfun op het
strand en in het water. Op het programma staat een
avondkajak, marinierspiste (een hindernissenparcours
boven het water), golfsurfen, kitebuggy (je in een buggy
vooruit laten trekken door een grote vlieger) en stand
up paddling (rechtopstaand surfen). We trekken er ook
op uit voor een initiatie in zeeraften (met een rubberen
boot de zee op varen) Ook leven we ons meermaals
uit op het strand en in de duinen. Dit doen we tijdens
Kubb (een Zweeds volksspel waarbij je blokken moet
omgooien), ultimate frisbee, teambuilding, honkbal,
beachvolleybal,…Kortom, de ideale uitlaatklep voor
echte strandliefhebbers!

Troef: we leven ons uit tijdens een
lasergame-activiteit in de duinen.
Spanning verzekerd!

(Water)pretparkweek

NIEUW!

Laat jij graag de adrenaline door je lichaam gieren in een
achtbaan of super spannende glijbaan in het zwembad?
Dan mag je deze week niet missen! We gaan elke dag
op uitstap naar één of meerdere toplocaties. We ontdekken de onderwaterwereld in Sea Life, staan oog in oog
met genadeloze superstormen in Storms, glijden van de
‘Disco slide’ in Plopsaqua, stormen in de boomstammetjes naar beneden in Plopsa, glijden door de ‘Black Hole’
in het Aquafun-zwembad, maken een uitstapje naar het
strand, duiken de duinen in tijdens een spannende lasergame,… Dit mag je niet missen!

Troef: je krijgt een initiatie in kiting en
longboarden.
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START

EINDE

PROGRAMMA + LEEFTIJD

PRIJS

PRIJS LEDEN

Zo. 9/7 - 18u

Vr. 14/7 - 18u

Beachfun
10-14 jaar

€ 423

€ 383

Zo. 9/7 - 18u

Vr. 14/7 - 18u

(Water)pretparkweek
10-14 jaar

€ 423

€ 383

vorming
locatie:

BEERSEL – HANENBOS
•
•
•

Hedendaags en comfortabel jeugdverblijfscentrum
Slaapkamers van 4-6 personen
Middenin 15 ha bos, naast domein van Huizingen

locatie:

OOSTMALLE – PROVINCIAAL
VORMINGSCENTRUM
•
•
•

Modern complex omgeven door een 12ha groot
bosdomein
Meerpersoonskamers
Uitgebreide sportaccommodatie

AFYAnimatorcursus
Ben je minstens zestien jaar (of word je dit in 2017), ben
je graag bezig met kinderen en heb je zin om vakanties
te begeleiden? Dan is de AFYAnimatorcursus iets voor
jou! We concentreren ons een hele week op alle kennis
en kwaliteiten die je nodig hebt om kinderen de tijd van
hun leven te bezorgen. Hoe pakken we dit aan? Zo speels
mogelijk! Dus geen saaie cursussen en theoretische
uiteenzettingen, maar een echte DOE-ervaring! Er
komen verschillende thema’s aan bod tijdens deze
cursus: sport en spel, werken met groepen, veiligheid
en EHBO, jij als begeleider, organisatiespelen, Natuur
en Avontuur, …

Troef: na voltooiing van het animatortraject
(volgen volledige cursus, een stage van
50 uren positief afronden en deelnemen
aan een terugkommoment), ontvang je
het Attest van Animator in Jeugdwerk,
uitgereikt door Agentschap Jeugd. Wij
zien je daarna graag terug bij AFYA als
animator!

START

EINDE

LOCATIE

PROGRAMMA + LEEFTIJD

PRIJS

PRIJS LEDEN

Zo. 2/4 – 9u30

Vr. 7/4 – 18u

Beersel

AFYAnimatorcursus
Vanaf 16 jaar

€ 229

€ 189

Zo. 30/7 – 9u30

Vr. 4/8 – 18u

Oostmalle

AFYAnimatorcursus
Vanaf 16 jaar

€ 240

€ 200
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save the date
20-22 oktober 2017 te Wijgmaal (Leuven)

vormingsweekend voor jongeren vanaf 15 jaar

Meer info vind je vanaf
15 augustus 2017 op
www.afya.be

1

