
BELGIË   NEDERLAND   2022-2023



Beste lezer,

Je vindt vooraan in deze brochure informatie over de openluchtklassen in België & 
Nederland.

De informatie over de sneeuw- en bergklassen in Frankrijk, Oostenrijk en  
Zwitserland vind je helemaal achteraan.

Wij bieden een ruime keuze van centra met uiteenlopende mogelijkheden op vlak 
van natuur, sport, techniek en cultuur.

We geven voor elk centrum in België en Nederland de weekprijs zodat je de centra 
gemakkelijk met elkaar kan vergelijken. Een week start met het middagmaal op 
maandag en eindigt met het middagmaal op vrijdag. Wil je geen hele week gaan 
dan wordt je verblijf goedkoper. Om de juiste prijs voor een korter verblijf te weten, 
neem je gewoon telefonisch contact met ons op (02/511.82.01).

Wij willen, ook in deze wel zeer ongewone tijd, dat elke openluchtklas voor iedere 
leerling een unieke gebeurtenis wordt en dat de openluchtklas voor elke klasgroep 
een uitzonderlijke meerwaarde krijgt. Om hierin te slagen zijn inzet, samenwerking 
en flexibiliteit van de school, het centrum en VOK erg belangrijk.

Wij wensen jullie allen een boeiend openluchtklasproject toe!

Marina Claes,

directeur
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Wie zijn wij?

Wij organiseren openluchtklassen, zowel in België als 
erbuiten. Openluchtklassen zijn door de overheid reeds 
lang erkend als schoolactiviteit. Het katholiek onderwijs 
richtte daarom in het voorjaar van 1963 de ‘Openlucht-
klassen vzw’ op. Onze vereniging, ook ‘Vereniging Open-
luchtklassen’ of kortweg VOK genoemd, is dus al 55 jaar 
lang dé dienst voor de organisatie van openluchtklassen 
in België, Nederland, Frankrijk, Oostenrijk of Zwitserland 
voor jouw school.

Wat doen wij?

Wij ondersteunen of begeleiden degelijke meerdaagse 
leer- en opvoedingsprojecten buiten de schoolmuren. VOK 
waarborgt hiervoor goede voorwaarden van pedagogische, 
sociale, financiële en materiële aard. Een openluchtklas 
biedt immers extra kansen om relationele vaardigheden 
te ontwikkelen én om een intense ervaring op te doen op 
sportief, cultureel of breed wetenschappelijk gebied.

Hoe doen we dat?

Wij volgen op de voet de kwaliteit in de door ons geselec-
teerde centra, zodat al jouw aandacht volledig naar de 
leerlingen en het klasproject zelf kan gaan. 
Onze pedagogische werkgroep, samengesteld uit 
verschillende schooldirecties en pedagogische begelei-
ders, stelt werkmateriaal voor leerlingen en leerkrach-
ten samen. Dit alles is afgestemd op de leerplannen en 
eindtermen.

Onze medewerkers staan elke weekdag klaar om je de 
nodige informatie te bezorgen. Aan de telefoon, per 
e-mail of tijdens een bezoek aan jouw school geven wij 
graag meer uitleg over onze centra. Heb je vragen over 
de infrastructuur, de ligging, de prijs of de pedagogische 
mogelijkheden in de omgeving van onze centra, aarzel 
dan niet om ons te contacteren.

Wij helpen je bij de centrumkeuze en de programma-
opbouw.

Voor jullie informatiemoment voor de ouders bezorgen 
we je, indien gewenst, een presentatie over de meerwaar-
de van een openluchtklas en de nodige beelden van het 
gekozen centrum. Kortom, wij zorgen voor een vlotte en 
correcte administratieve afhandeling van elke openlucht-
klas, van reservering tot eindafrekening.

Wettelijke bepalingen?

De omzendbrief met als referentie BaO/2001/13 omvat 
volgende richtlijnen:

• De schoolbesturen krijgen een grote autonomie bij het 
inrichten van extramuros activiteiten, wat een duidelij-
ke verantwoording met zich meebrengt.

• Het schoolbestuur of bij delegatie de directie organi-
seert vooraf overleg met de betrokken leerkrachten en 
met de schoolraad of participatieraad.

• De extramuros activiteiten moeten kaderen in het  
pedagogisch project van de school en geschraagd 
worden door de gehele opvoedingsgemeenschap van 
de school.

• Iedere extramuros activiteit wordt grondig voorbereid 
en nadien geëvalueerd. Voorbereidings- en evalua-
tieverslagen van meerdaagse extramuros activiteiten 
moeten in de school ter inzage blijven van de bevoegde 
inspectie.

• Het streefdoel blijft dat alle leerlingen deelnemen.  
Niet-deelnemende leerlingen moeten verantwoord 
opgevangen worden, zo dicht mogelijk aansluitend bij 
de pedagogisch-didactische aanpak die aan de deelne-
mende leerlingen wordt geboden.

• De school bewaart in haar archief ook de schriftelijke 
toestemming van de persoon/personen die de ouderlij-
ke macht uitoefent/ uitoefenen of de kinderen in recht 
of in feite onder zijn/haar/hun bewaring heeft/hebben.

Sinds het decreet over de nieuwe financiering van het 
leerplichtonderwijs is goedgekeurd, is er een maximum-
bedrag voor de openluchtklassen over de zes jaar lager 
onderwijs heen vastgelegd dat aan de ouders kan 
aangerekend worden. Dat bedrag wordt jaarlijks geïn-
dexeerd en kan dus in principe elk jaar stijgen op basis 
van de index in maart. (Omzendbrief met als referentie 
BaO/2007/05)
Aan het einde van het lager onderwijs in schooljaar  
2021-2022 is dit maximumbedrag € 450,00.

Onze Dienstverlening
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Brugge

PRIJS PER LEERLING
• paas- tot herfstvakantie:

€ 175,50 (incl.10u omnisport)

• herfst- tot paasvakantie:
€ 165,00 (incl.10u omnisport)

INBEGREPEN
• 5 dagen volpension vanaf het middagmaal van de 

eerste dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag

SUPPLEMENT
• lakens € 5,00
• overige activiteiten

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

Sport Vlaanderen

sport- en stadsklas in het groen
Een ideale ligging op een boogscheut van de historische stad!  
Sport Vlaanderen Brugge is vlot bereikbaar met het openbaar 

vervoer: de trein tot Brugge en de lijnbus tot voor de deur.

Wie van sporten houdt, komt hier aan zijn trekken.  
De sportmogelijkheden zijn legio. Indoor: badminton, basketbal, 

boksen, handbal, korfbal, klimmen, volleybal, zaalvoetbal, aerobics, 
dans, artistiek turnen, rope-skipping, squash en verdediging. 

Outdoor: atletiek, voetbal, Finse piste, frisbee, baseball, wielrennen, 
skeeleren, volleybal en basketbal. Een zwembad ligt op 1 500 meter.

Dit centrum van Sport Vlaanderen is een prima uitvalsbasis voor 
enkele leuke en leerrijke exploraties in de omgeving. Jullie kunnen 

in 20 minuutjes naar Brugge wandelen en daar - al dan niet begeleid 
door een gids - het historisch centrum verkennen. Wie wil uitwaaien 

in de natuur kan dat voluit in het natuurreservaat de Assebroekse 
Meersen. Tijdens een begeleide wandeling door de laaggelegen 
graslanden observeren jullie hier tal van waterplanten, insecten 

en vogels. Wat dachten jullie van een half uurtje stappen naar de 
kinderboerderij waar iedereen zijn eigen broodje kan bakken? Ook 

een boottocht naar Damme, een uitstap naar de kust of een bezoek 
aan het Zwin behoren tot de mogelijkheden.

Het is duidelijk: hier kunnen jullie al de sportieve uitdagingen 
aanvullen met cultuur- en natuurbeleving.

96 4 3 48 4 1,5 km
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EverbeekErembodegem

PRIJS PER LEERLING
• 5 dagen:

€ 172,00
€ 152,00 (november tot maart)

• 3 dagen:
€ 103,00
€ 94,00 (november tot maart)

INBEGREPEN
• volpension vanaf het middagmaal van de eerste 

dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag
• lakens

SUPPLEMENT
• belevingsdag dieren:

€ 10,00/dag
€ 5,00/halve dag

GRATIS BEGELEDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen 

voor de logies. De maaltijden van de volwassenen 
zijn betalend: € 97,00 voor een 5-daagse;  
€ 54,00 voor een 3-daagse

PRIJS PER LEERLING
• 5 dagen € 149,50
• 3 dagen € 85,50

INBEGREPEN
• volpension vanaf het middagmaal van de eerste 

dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag
• 1 vast vrijetijdslokaal per school

SUPPLEMENT
• lakens € 8,00

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

een openluchtklas in de Vlaamse Ardennen
In het hartje van de Vlaamse Ardennen ligt dit centrum, een 

voormalig klooster dat in 2016 werd gerenoveerd tot een gezellig 
verblijf met moderne voorzieningen die goed toegankelijk zijn voor 

rolstoelgebruikers. Leerlingen met specifieke noden kunnen er gratis 
de nodige zorghulpmiddelen gebruiken. De Kleppe kreeg in 2018 al 

het autismevriendelijk logo van Autisme Centraal,  
als eerste vakantiecentrum in Vlaanderen. 

De Kleppe heeft twee groepsverblijven, de ‘Grote Kleppe’ voor 28 
en de ‘Kleine Kleppe’ voor 15 personen. Ze kunnen apart of samen 

gehuurd worden en ook gecombineerd worden met de 2 ‘Minikleppes’ 
(elk 6 personen) tot één groepsaccommodatie voor 55 personen. In de 

‘Grote Kleppe’ is er mogelijkheid tot filmprojectie. Er is ook een time-
out ruimte, een snoezelruimte en een polyvalente ruimte.

Het buitendomein met een zorgboerderij en een belevingstuin is 
uniek. Hier kunnen kinderen in contact komen met dier en natuur. 

Je kan dan ook een belevingsdag met de dieren doen. De vroege 
vogels kunnen ’s morgens helpen bij het verzorgen van de dieren. 
De belevingstuin is een echte parel voor een mooie beleving. Er is 

een speelweide, petanquebaan, theaterarena, kampvuurplaats, 
spelkoffers ... en een traditionele houtoven om zelf pizza of brood  

te kneden en te bakken om heerlijk van te smullen.

De streek telt een aantal recreatiedomeinen zoals de Rijdtmeersen 
in Brakel (6 km) en de Gavers in Geraardsbergen (10 km).  

Of je kan naar dierenpark Pairi Daiza (23 km).

De Kleppe

een mix van sport, natuur & cultuur
Dit jeugdverblijfcentrum (JVC) ligt op een uitzonderlijke plek in de 

groene long van Aalst. De oude leerlooierij Schotte herbergde in 
de Denderstreek een rijk verleden en na de renovatie is er nu voor 

jouw school plaats voor 55 personen in volpension.

Het station van Erembodegem ligt op 750 m en zorgt voor een 
vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

Grenzend aan de natuurgebieden het Osbroek en de Gerstjens, 
in de nabijheid van het Heuvelbos en Somergembos èn het 

Stadspark, is JVC Schotte de ideale uitvalsbasis om fauna en flora 
te ontdekken of om sterren te kijken.

De nabijheid van de Dender biedt mogelijkheden voor 
natuurexploratie of activiteiten zoals een boottocht.

Op een boogscheut van de stad Aalst behoort een culturele  
uitstap zeker tot de mogelijkheden: een museumbezoek,  

een tentoonstelling, een stadswandeling, …

Vlak naast het centrum ligt het ultramoderne sportcomplex 
Schotte met een ruim aanbod aan in- en outdoorsportterreinen, 

een danszaal, een olympische turnhal, klimtoren, een klimmuur, … 
In samenwerking met de naastgelegen ‘The Outsider’  

kan daar nog een avontuurlijk touwen- of obstakelparcours  
aan toegevoegd worden.

JVC Schotte

55 4 à 16 3 3 2,7 ha 1,5 km 55 1 à 6 2 55
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Herberg Het Klokhuis

op Haspengouwklas
Een lappendeken van akkers en fruitboomgaarden, een landschap 

met statige boerderijen waar je in de ban geraakt van het rijk 
Gallo-Romeins verleden. Haspengouw is een originele bestemming 

waarvoor dit centrum de perfecte uitvalsbasis vormt.

De oude school van het dorp kreeg een nieuwe bestemming:  
Het Klokhuis, een project in de sociale economie. Er zijn 56 bedden 
verdeeld over 6 kamers, 1 slaapzaal, 2 sanitaire units met douches 

en wastafels, 2 groepslokalen met 2 speelterreinen.

Een greep uit het aparte aanbod van activiteiten voor de leerlingen:
- Landschapsbeleving: kinderen in interactie brengen door ‘te doen’ 

waarbij ze er niet voor terugschrikken de handen vuil te maken.
- Landbouwbeleving: de mens, het dier en het verhaal achter onze 

voeding zichtbaar en begrijpelijk maken voor kinderen.

De gratis workshops van Het Klokhuis reiken verschillende thema’s 
aan: appelgoed, kluizenaars, fietsen, … Een bezoek brengen aan de 

‘Stroopfabriek’ loont ook de moeite.  
Je kan daarna in het Klokhuis aan de slag met de Loonse stroop  

in de workshop ‘zelf stroopwafels bakken’.

In de Haspengouwse natuur kan je kan de biodiversiteit van de 
Mombeekvallei ontdekken en er i.s.m. Natuurpunt een echte 

landschaps-doe-dag van maken met een ecologieles in spelvorm. Je 
kan ook een wandeling maken door het Bellevuebos en aankomen 

in de bio-beleefboerderij De Alverberg, of de natuurspeeltuin Het 
Hemelspark bezoeken.

PRIJS PER LEERLING
• € 140,00

INBEGREPEN
• 5 dagen volpension vanaf het middagmaal van de 

eerste dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag

SUPPLEMENT
• lakens € 5,00
• activiteit vanaf € 4,00/ll

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

Gors-Opleeuw

PRIJS PER LEERLING
• paas- tot herfstvakantie:

€ 183,50 (incl.10u omnisport)

• herfst- tot paasvakantie:
€ 169,00 (incl.10u omnisport)

INBEGREPEN
• 5 dagen volpension vanaf het middagmaal van de 

eerste dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag

SUPPLEMENT
• lakens € 5,00
• overige activiteiten

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

GentSport Vlaanderen

een echte sportklas of een echte stadsklas
Dit Sport Vlaanderen-centrum ligt aan de Watersportbaan, even 

buiten het toeristisch centrum van de stad Gent en in de nabijheid 
van het sport- en recreatiecentrum ‘De Blaarmeersen’.  

De hypermoderne sporthal en de gymnastiekhal, waarin nationale 
en internationale indoor-wedstrijden op topniveau worden 

georganiseerd, zijn de attractiepolen van dit sportcentrum.

Het nieuwe, moderne en functionele hotel telt 66 
bedden, verspreid over 44 kamers. Er zijn één-, twee- en 

vierpersoonskamers. In dit Sport Vlaanderen-centrum heb je 
volgende sportmogelijkheden: atletiek, badminton, basketbal, 

handbal, gymnastiek, korfbal, minivoetbal, volleybal, zaalvoetbal, 
tennis, aerobics, jazzdans, tafeltennis, yoga en tal van 

verdedigings- en gevechtssporten.

Het vlakbij gelegen sport- en recreatiecentrum ‘De Blaarmeersen’ 
is een prachtig natuurgebied met een enorme waaier aan sport-, 

recreatie- en spelmogelijkheden.

De stad Gent heeft vele interessante historische gebouwen en 
musea die je op eigen houtje of met gids kan bezoeken; bv. met de 
rondleiding ‘de tijdscapsule’ in het STAM zie je de eeuwen voorbij 

vliegen en ontdek je de leukste en spannendste verhalen uit de 
geschiedenis van Gent. Je kan de historische binnenstad ook met 

een boottochtje ontdekken.

66 1 à 4 3 8 2,5 km 56 2 à 16 2 6
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PRIJS PER LEERLING
• € 140,00
!: prijzen zijn onder voorbehoud

INBEGREPEN
• 5 dagen volpension vanaf het middagmaal van de 

eerste dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag
• openluchtzwemmen (indien groene vlag)
• sportaccomodatie 2u/dag

SUPPLEMENT
• lakens € 7,00
• sportmonitoren
• binnenzwembad
• extra sportaccomodatie

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

MechelenDe Nekker

een sport- of stadsklas in het groen
Het domein De Nekker ligt bij het historische centrum van Mechelen 
en toch midden in de natuur. Wie wil, kan gerust de hele week op en 

rond het domein doorbrengen.

Zo is er om te beginnen een uitgebreide sportaccommodatie met 
onder meer een sporthal, een vernieuwde atletiekpiste, sportvelden, 

ravotweiden voor adventure games of highland games, een vijver, 
een touwenparcours, een boogschietstand, een oriëntatieloop  

en 3 km wandelpaden, ook geschikt voor inline skaten.

Een avonturenspeelplek met skatestreet en reuzenramp, en een 
water- en zandspeelplaats nodigen uit tot toffe activiteiten.  

De vijver van 30 ha is ideaal om te zwemmen en  
om verschillende watersporten te beoefenen.  

Er kan ook binnen worden gezwommen in het zwembad Nekkerpool.

Het sportcentrum grenst aan het natuurreservaat ‘Mechels Broek’. 
In het natuurreservaat kunnen prachtige  

natuurwandelingen worden gemaakt.

Je kan ook naar het historisch stadscentrum gaan of een 
bezoek brengen aan het Speelgoedmuseum, het Tivoli park met 

kinderboerderij, Technopolis, het Vrijbroekpark, ... 

PRIJS PER LEERLING
• paas- tot herfstvakantie:

€ 183,50 (incl. 10u omnisport)
€ 179,50 (incl. 8u kajak & windsurfen)
€ 197,50 (incl. 12u zeilen)

• herfst- tot paasvakantie:
€ 169,00 (incl. 10u omnisport)
€ 165,00 (incl. 8u kajak & windsurfen)
€ 183,00 (incl. 12u zeilen)

INBEGREPEN
• 5 dagen volpension vanaf het middagmaal van de 

eerste dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag

SUPPLEMENT
• lakens € 5,00
• overige activiteiten

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

Hofstade
op avonturen- en watersportklas

Hofstade ligt op de grens van de provincies Antwerpen en Vlaams 
Brabant vlak bij het dierenpark Planckendael en Mechelen.  

Het domein van 160 ha bestaat voor een groot deel uit beschermd 
natuurlandschap. Het centrum ligt aan een 35 ha groot 

wateroppervlak met 800 m zandstrand.

Er is een groot aanbod watersportmogelijkheden: kajakken, 
windsurfen, zeilen, rafting of vlottenbouw. Voor andere 

outdooractiviteiten is er keuze te over: het loopparcours, 
het mountainbike- en BMXparcours, een skatestraat, het 

hoogtouwenparcours en de sportvelden. Er zijn ook wandel-paden 
en voor wie meer wil weten over het ontstaan van het domein is de 

historische wandeling van 6 km een aanrader.
De gymnastiekhal met olympische vloer die geschikt is voor 

de meeste indoor-sporten heeft een trampolinebaan, een 
tumblingbaan en een toestelzone. Er is ook een polyvalente zaal 
met spiegels en freerunning-accommodatie. Het sportmuseum 

‘Sportimonium’ en de ‘Volkssportuin’ bevinden zich op het domein. 

Natuurverkenning kan op het domein zelf in het heide- en 
veengebied met reigerkolonie. Natuurgidsen werkten 

leerwandelingen uit en bekijken dit graag met de leerlingen.  
In contact komen met de dieren- en plantenwereld kan ook in het 

vlakbij gelegen Planckendael.

Andere bezoekmogelijkheden zijn de historische stad Mechelen 
(op 6 km, en veilig met de fiets bereikbaar langs het kanaal 

Leuven-Mechelen), de Dossinkazerne, Technopolis, …

Sport Vlaanderen

76 2 à 5 1 160 ha 100 65 10 2 20 62 ha6 km 2 km
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een natuurgebied met een vleugje geschiedenis
Het Moerashuis is een unieke plek in de Vlaamse Ardennen.

Dit gebouw met een gezellig en sfeervol terras is gelegen in een 30 
ha groot natuurgebied aan de rand van de mooie Donkvijvers van 

Oudenaarde. Het station van Oudenaarde ligt op 30 min. wandelen.

Dit centrum biedt plaats aan 72 personen in 6 kamers die elk  
12 stapelbedden, wastafels en een toilet hebben. 

Douchegelegenheid is er in een apart sanitair gedeelte.

Rond deze verblijfplaats tref je een waaier van buitenactiviteiten aan:
klimmuur, rappel, boogschieten, touwen- en moerasparcours,

vlotten bouwen, kajak- of kanovaren, zeilen, waterski. 

Aan de Donkvijvers zijn verschillende wandelingen mogelijk met een 
natuurgids : een fascinerende exploratie van het leven in en rond 

het water. Of kies voor een digitale wandeling. Deze landelijke streek 
herbergt verschillende landbouwbedrijven en een bezoek kan je veel 

bijleren over het leven op de boerderij.

Uniek in de streek is het ‘archeologisch museum Ename’.  
Hier staat het dagelijks leven in een middeleeuwse abdij centraal. 

Zo kan je de keuken zien met de eetgewoontes van toen en zelf 
gerechtjes maken met middeleeuwse recepten. 

Het ‘MOU’-museum toont dan weer de geschiedenis van 
Oudenaarde zelf; een boeiend komen en gaan van prinsen en 

prinsessen, keizers en koningen.

Moerashuis Oudenaarde

PRIJS PER LEERLING
• € 161,00

INBEGREPEN
• 5 dagen volpension vanaf het middagmaal van de 

eerste dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag
• fietsen (vanaf 10 jaar)

SUPPLEMENT
• alle activiteiten

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 25 aanwezige leerlingen 

alleen voor de activiteiten; maaltijden en overnach-
tingen zijn steeds betalend!

EXTRA INFO
• de prijs per leerling is berekend voor een  

bezetting van 10 lln./kamer;  
bij een lagere bezetting stijgt de prijs

72 12 1 à 2 10 ha 1,5 km
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PRIJS PER LEERLING
• paas- tot herfstvakantie:

€ 183,50 (incl. 10u omnisport)
€ 208,50 (incl. 5u omnisport & 5u paardrijden)

• herfst- tot paasvakantie:
€ 169,00 (incl. 10u omnisport)
€ 194,00 (incl. 5u omnisport & 5u paardrijden)

INBEGREPEN
• 5 dagen volpension vanaf het middagmaal van de 

eerste dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag

SUPPLEMENT
• lakens € 5,00
• overige activiteiten

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

Waregem
op sportieve ponyklas?

Een charmant ruitersportcentrum in de Leiestreek gelegen op  
2 km van het station van Waregem. Dit sportcentrum ligt pal naast 

de befaamde Waregemse hippodroom.

In deze ruiterschool met modern sporthotel kun je terecht voor 
praktijklessen paard- en ponyrijden. Naargelang het weer vinden die 

plaats in de overdekte of de openluchtmanege. De kinderen krijgen 
hier ook uitleg over de verzorging van de dieren, het opzadelen, ...

Vlakbij vind je ‘HIPPO.WAR’. Dit bezoekerscentrum geeft je een goed 
beeld over de belangrijke rol van het paard  

en de Amerikanen in Wereldoorlog I.

In de omgeving van het centrum zijn tal van wandelingen 
uitgestippeld, onder meer langs het kasteel van Nokere of 

Wannegem en doorheen Ingooigem of Wortegem, ...

In het naburige stedelijk sportcentrum vind je een zwembad, een 
sporthal, atletiekpiste en sportvelden.

De verblijfsaccommodatie is zodanig aangepast  
dat er een knusse en gezellige familiale sfeer heerst.

Sport Vlaanderen

op bosklas, op ridderklas of ... op natuurklas ?
Rotselaar ligt in het Hageland, tussen Leuven en Aarschot.

Het Sint-Pauluscentrum ligt in het Middelbergpark te midden 
van 10 ha eigen bossen en speelvelden, op de top van de oude 

ijzerzandsteenheuvel ‘Middelberg’.

Door zijn uitzonderlijke ligging is deze groene omgeving een 
uitgelezen plek om te spelen en te ravotten, hier zet de natuur 

aan tot creativiteit. Er zijn mogelijkheden te over voor het bouwen 
van kampen en boomhutten en het is er ideaal voor een spannend 
bosspel. Daarnaast is er ook een volley- & basketbalterrein en een 

voetbalveld. De natuur is hier hèt open klaslokaal bij uitstek om 
kennis op te doen over geneeskrachtige kruiden, de vlindercollectie, 

insecten, uit- en inheemse bomen. Op het terrein staat ook een 
bakoven waar kinderen hun eigen broodje leren bakken.

In het oude gemeentehuis kunnen de Hagelandse wijnbouwers je 
kennis laten maken met hun wijnkelder; kinderen maken er hun eigen 

fruitsap met de grote fruitpers. 

Verkleed als koene ridder kan je een onvergetelijke uitstap maken, 
dwars over twee ijzersteenzandheuvels. Dan volg je de loop van de 

Winge langs oude watermolens om zo bij het kasteel van Horst aan te 
komen, de thuishaven van de Rode Ridder.

Je verblijf wordt helemaal memorabel als je op kaboutertocht gaat, 
juwelen maakt of tractoren in elkaar knutselt. Een arend of een valk 

bestuderen kan ook … of luisteren naar een indianenverhaal. 

Sint-Pauluscentrum Rotselaar

PRIJS PER LEERLING
• 5 dagen: € 148,00

INBEGREPEN
• 5 dagen volpension vanaf het middagmaal van de 

eerste dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag
• sportterreinen
• natuurwandeling op het domein 

SUPPLEMENT
• lakens € 7,00
• gids vanaf € 50,00

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen 

80 2 à 16 3 4 10 ha 100 1 à 4 3 12
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PRIJS PER LEERLING
• paas- tot herfstvakantie:

€ 171,50 (incl. 8u kajak & roeien)
€ 189,50 (incl. 12u zeilen of windsurfen)

• herfst- tot paasvakantie:
€ 161,00 (incl. 8u kajak & roeien)
€ 179,00 (incl. 12u zeilen of windsurfen)

INBEGREPEN
• 5 dagen volpension vanaf het middagmaal van de 

eerste dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag

SUPPLEMENT
• lakens € 5,00
• overige activiteiten

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

Willebroek
op watersportklas

Dit centrum van Sport Vlaanderen ligt in een 300 ha groot en 
prachtig natuurgebied. De stations van Mechelen en Willebroek 

liggen op respectievelijk 9 en 6 km. De lijnbus stopt aan de ingang 
van het sportdomein.

Dit centrum is bekend om de vele watersportmogelijkheden.  
Het ontstond o.a. door het saneringsplan dat de verlaten kleiputten 

in de Rupelstreek een nieuwe bestemming gaf. De zandwinning voor 
de aanleg van de E19 creëerde de 2 grote plassen.

Het grootste watervlak huisvest  
een olympische watersportbaan van 2000 m.

Je kan hier roeien, kajakken, windsurfen, zeilen en mountainbiken.

Op het domein is er ook een speelweide en een fit-o-meter.

De verblijfsaccommodatie aan de waterplas  
bestaat uit 8 chalets en het hoofdgebouw. 

Het centrum ligt in een landelijke omgeving  
waar je gemakkelijk een modelboerderij kan bezoeken.  

Op wandelafstand ligt het natuurdomein ‘Het Broek’ waar je samen 
met de conservator de plaatselijke flora en fauna kan bestuderen 

en wateronderzoek kan doen. Je kan ook op bezoek in een 
steenbakkerijmuseum, het fort van Breendonk, Technopolis, ... 

Sport Vlaanderen

PRIJS PER LEERLING
• € 80,00 sportklas
• € 80,00 technieksportklas 
• € 100,00 avonturensportklas

INBEGREPEN
• 5 dagen volpension vanaf het middagmaal van de 

eerste dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag
• 3 u sportmonitor/dag/klas

SUPPLEMENT
• binnenbad € 1,75

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

EXTRA INFO
• laken en slaapzak altijd zelf meebrengen

Wielsbeke
op technieksportklas?

Op domein Hernieuwenburg kun je terecht voor sportklassen, 
avonturensportklassen en technieksportklassen.

Het sportcentrum beschikt over een overdekt zwembad met 
verstelbare bodem, een adventure minigolf, tennisterreinen, sport- 

en speelvelden, een visvijver, een wandelpark met kasteel, ...

In deze schitterende omgeving is domein Hernieuwenburg de 
ideale uitvalsbasis. De kleinschaligheid waarborgt een aangenaam 

en sfeervol verblijf.

Met de klastitularis wordt er een geïntegreerde sportweek 
opgesteld waarin andere leeractiviteiten worden afgewisseld 

met 15 lesuren sport. Een team van gekwalificeerde lesgevers 
staat klaar om een optimale begeleiding te geven bij het volgen 

van airtrack, atletiek, badminton, bumball, circusinitiatie, dans, 
frisbee, kinball, lacrosse, tennis, sportstapelen, mini-trampoline, 

hockey, zwemmen of andere sporten.

De activiteiten tijdens avonturensportklassen zijn o.a. 
teambuilding, oriëntatieloop, vlotten, kajak, boogschieten en 

muurklimmen.

Tijdens een week technieksportklassen wordt er bovenop de 
15 lesuren sport een workshop techniek van 3 lesuren gegeven. 

Techniek is opgenomen in de eindtermen van het lager onderwijs 
en wordt gesmaakt bij de kinderen. 

Hernieuwenburg

60 6 à 26 1 2 10 ha 112 2 à 4 2 32 300 ha 10 6 km
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PRIJS PER LEERLING
• paas- tot herfstvakantie:

€ 175,50 (incl. 10u omnisport)
€ 200,50 (incl. 5u omnisport & 5u paardrijden)

• herfst- tot paasvakantie:
€ 165,00 (incl. 10u omnisport)
€ 190,00 (incl. 5u omnisport & 5u paardrijden)

INBEGREPEN
• 5 dagen volpension vanaf het middagmaal van de 

eerste dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag

SUPPLEMENT
• lakens € 5,00
• overige activiteiten

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

Woumen
op pony- of boerderijklas in de polders

Sport Vlaanderen heeft een centrum in Woumen, een landelijk deel 
van de West-Vlaamse polders dicht bij Diksmuide.

Je verblijft in een landhuis dat omgebouwd werd 
tot sporthotel voor 96 personen.

Hier kan je paard- en ponyrijden uitbreiden met oriëntatielopen, 
balsporten, new games, circustechnieken, volksspelen of 

boogschieten tot een gevarieerd programma dat gericht is op 
natuurbeleving en op samenwerken in groep. Er is een manege met 

binnen- en buitenrijbaan naast polyvalente grasterreinen.

Je kan je hier ook toeleggen op de verzorging van de dieren en in 
de buurt enkele interessante boerderijen bezoeken.

De omgeving is zeker de moeite waard! Sport Vlaanderen Woumen 
ligt naast het natuurreservaat ‘De Blankaart’ met een schat aan 

zeldzaam geworden fauna en flora. Op de ‘IJzerbroeken’-wandeling 
kan je het overstromingsgebied rond de IJzer exploreren.

Een stadswandeling in het charmante Diksmuide mag niet 
ontbreken. Van op de 84 m hoge IJzertoren zie je een prachtig 

panorama van de kust tot aan het West-Vlaamse Heuvelland. In de 
‘Dodengang’ kan je de Eerste Wereldoorlog precies nog aanvoelen.

Sport Vlaanderen

96 2 à 12 3 15 5 km
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PRIJS PER LEERLING
• 5 dagen € 160,00
• 3 dagen € 90,00

INBEGREPEN
• volpension vanaf het middagmaal van de eerste 

dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag
• ruitersportactiviteiten 1,5 uur/dag

SUPPLEMENT
• lakens € 7,00
• schoolkaart € 9,00 per school

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

Chevetogne
Op bosklas of op ponyklas ?

Chevetogne, een deelgemeente van Ciney, ligt op een bosrijk plateau 
op de overgang van de Famenne naar de Condroz. Het Club House 

ligt in het 450 ha grote Provinciaal Domein Valéry Cousin.

Zin in ponyrijden? Dan kunnen jullie hier een aangepast 
ruiterprogramma volgen. Bekwame rijmeesters leren jullie omgaan 
met de dieren in de overdekte of openlucht manege. Het voederen 

en de staldiensten worden uitgebreid toegelicht.  
Het accent ligt hierbij op het opbouwen van een vertrouwensrelatie 

tussen mens en dier. De initiatie in het ponyrijden zelf is even 
boeiend als leerrijk.

De bossen en parken op het domein bieden tal van 
exploratiemogelijkheden: everzwijnen, damherten, reeën,  

moeflons, ... kan je in hun natuurlijke omgeving waarnemen.  
De tuin met geneeskrachtige planten, het arboretum, het 

ornithologisch pad en de vele wandelpaden door de bossen leren ons 
de natuur te bewonderen en te beleven.

In het bosrijke landschap van Chevetogne ligt het internationale 
klooster van de Benedictijnen. 

Het Provinciaal Domein biedt ook tal van recreatie-  
en sportmogelijkheden, zoals een speeltuin, tennis,  

basketbal, volleybal, voetbal en van april tot september minigolf, 
bootjes en een openluchtzwembad.

Club House

PRIJS PER LEERLING
• 5 dagen € 120,00
• 3 dagen € 80,00

INBEGREPEN
• volpension vanaf het middagmaal van de eerste 

dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag

SUPPLEMENT
• lakenpakket € 12,00
• gids of workshop € 7,00 à € 12,00 /pers/halve dag
• S.O. + max. € 5,00/ll./nacht

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

Braives
op creatieve en leerrijke natuurklas! 

Deze oude watermolen ligt aan de Mehaigne, een kronkelende 
zijrivier van de Maas. Dit zorgt voor een variatie  

aan landschappen, fauna en flora.

Le Moulin de Hosdent maakt deel uit van het historisch geheel 
‘Le Village du Saule’ dat in het Nederlands ‘Het dorp van de 

Wilg’ betekent. Naast de molen vind je hier ook  een gerenoveerd 
voormalig gerechtshof (17de eeuw) en enkele typische boerderijen 

en huizen, grotendeels opgetrokken in natuursteen.

Het verblijfscentrum werd gerenoveerd in 2010 en biedt nu 
logies voor 55 personen in 10 kamers met 2 tot 11 bedden. 

Elke kamer heeft een eigen badkamer. Naast de eetzaal zijn er 
nog 4 activiteitenlokalen. Bij het huis vind je een schitterend 

natuurgebied van ca. 4 ha met wilgenbosjes, een doolhof, een 
uitkijktoren, avontuurlijke paadjes, visvijvertjes, ... De fietsroute 
RAVel 127 van Landen naar Huy ligt op een boogscheut van het 

centrum. Voor verschillende ontdekkingswandelingen of een 
creatieve en leerrijke workshop, o.a. leren vlechten met twijgen 

in allerlei kleuren, leren vissen, koken met inheemse planten, ... 
kan je beroep doen op de enthousiaste gidsen van MMER (La 

Maison de la Mehaigne et de l’Environnement Rural). Dit boeiende 
bezoekerscentrum ligt bij Le Moulin de Hosdent.

In de omgeving kan je uiteenlopende bezoeken afleggen: de 
kruidentuin van Pitet, het insectarium Hexapoda in Waremme, 

het feodaal kasteel van Moha, ... Je kan je ook volop oefenen in de 
Franse taal.

Le Moulin de Hosdent (mmer)

55 2 à 10 4 8 3,5 ha 48 6 1 450 ha
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PRIJS PER LEERLING
• 5 dagen in 2022:

€ 139,32 (apr, mei, okt)
€ 134,46 (feb, ma, jun, sep & 1-15 nov)
€ 121,50 (15 nov-31 jan)

• 3 dagen in 2022:
€ 78,30 (apr, mei, okt)
€ 75,69 (feb, ma, jun, sep & 1-15 nov)
€ 68,73 (15 nov-31 jan)

!: prijzen 2023 worden later meegedeeld

INBEGREPEN
• volpension vanaf het middagmaal van de eerste 

dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag
• lakens 

SUPPLEMENT
• themaklas
• schoolkaart € 5,00

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

Eupen
op natuurklas in een stad?

In februari 2016 opende de vernieuwde Kaleo Gîte in Eupen 
feestelijk haar deuren. Dit jeugdcentrum is gelegen aan de bosrand 

en heeft een schitterend zicht op de stad Eupen midden in het 
Duitstalige landsgedeelte.

Deze Kaleo Gîte is rustig gelegen en toch is het maar 1 km wandelen 
tot in het gezellige stadscentrum van Eupen. Hier kan je volop je 

Duits oefenen en een bezoekje brengen aan één van de instellingen 
van de Duitstalige Gemeenschap, een Duitstalige radiozender of een 

Duitstalige krantenredactie.

In de Kaleo Gîte van Eupen kun je een themaklas volgen.  
In samenwerking met het natuurcentrum van Ternell biedt de 

Kaleo Gîte je de kans om de Hoge Venen te ontdekken met focus 
op thema’s zoals water, energie, klimaat, licht ... allemaal mooie 

voorbeelden van STEM-activiteiten. Daarnaast kun je ook de 
themaklas  ‘Afrikaanse percussie’, ‘Samen naar zero waste’ of  

‘De wereld van de kleintjes’ volgen. 

De nabijgelegen bossen bieden talrijke wandel- en 
observatiemogelijkheden. De dam op de Vesder en het 

natuurcentrum van Ternell liggen op wandelafstand.

Interesse in sport? Hiervoor kun je terecht in het aangrenzende 
stedelijk sportcomplex met overdekt zwembad.

Een bezoek aan het Duitse stadje Moanschau  
behoort ook tot de mogelijkheden.

Gîte-auberge Kaleo

PRIJS PER LEERLING
• € 185,00

INBEGREPEN
• 5 dagen volpension vanaf het middagmaal van de 

eerste dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag
• 3 dagdelen sportbegeleiding

SUPPLEMENT
• fietsen € 18,00
• verblijfstaks ca. € 0,75/pers/nacht

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

EXTRA INFO
• slaapzak, onderlaken én kussensloop 

altijd zelf meebrengen!

Durbuy
een avontuurlijke bosklas

La Petite Merveille (LPM) ligt in het schilderachtige kleine stadje 
Durbuy aan de Ourthe. Met de ingrediënten geschiedenis, 

natuur, sport, avontuur, cultuur,... kies je hier je programma 
zelf. De omgeving van La Petite Merveille biedt een schat aan 

mogelijkheden. 

Wil je een duik in de geschiedenis van de streek nemen?  
Tijdens een wandeling langs het kasteel van de graven d’Ursel, de 

graanhallen, de gevangenis,... vertelt een gids van LPM je allerlei 
boeiende verhalen op een ludieke manier. 

Wil je de streek geografisch verkennen? 
 In LPM zijn er meerdere uitgestippelde wandelingen, 

fotozoektochten, kompastochten,... om de streek te verkennen. 

Ook begeleide wandelingen zijn hier mogelijk.  
Denk maar aan een natuurwandeling door de bossen  

van de streek of een wandeling langs de dolmen en menhirs. 

In de nabije omgeving heb je ook tal van culturele mogelijkheden:  
de burcht van Logne, de grotten van Hotton, een confituurfabriek,... 

Voor de liefhebbers van sport en avontuur kan de pret hier niet 
op. Wat dacht je van uitdagende hoogteparcours, begeleide 

kajaktochten op de Ourthe, avonturentocht, rappel & klimmen, 
speleologie of in de winter misschien gaan langlaufen. Op het 30 ha 
groot domein vind je een avonturenpark, een sport- en speelterrein 

en een verwarmd openluchtzwembad (mei tot oktober).

La Petite Merveille

250 2 à 30 5 beperkt 30 ha langlauf 104 2 à 7 3 8 1 km
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PRIJS PER LEERLING
• 5 dagen in 2022:

€ 139,32 (apr, mei, okt)
€ 134,46 (feb, ma, jun, sep & 1-15 nov)
€ 121,50 (15 nov-31 jan)

• 3 dagen in 2022:
€ 78,30 (apr, mei, okt)
€ 75,69 (feb, ma, jun, sep & 1-15 nov)
€ 68,73 (15 nov-31 jan)

!: prijzen 2023 worden later meegedeeld

INBEGREPEN
• volpension vanaf het middagmaal van de eerste 

dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag
• lakens

SUPPLEMENT
• themaklas
• schoolkaart € 5,00

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

Han-sur-Lesse
een bruisende bosklas 

Deze Kaleo Gîte is ideaal gelegen in het dorpscentrum van Han en is 
de perfecte uitvalsbasis om de ‘kalkrijke Calestienne’ te ontdekken.

Het centrum beschikt over 96 bedden verdeeld over 22 kamers.  
Er zijn een eetzaal, 4 activiteitenlokalen, een speelterrein  

en een barbecueplaats.

Deze geologisch rijke streek krioelt van natuurlijke 
bezienswaardigheden die zeker een bezoek waard zijn:  

de grotten, het nieuwe boomkruinpad in het wildpark bij de grotten 
van Han, verschillende natuurreservaten met uitkijktoren  

voor de specifieke fauna en flora, ...

Je vindt er ook een indrukwekkend cultuurpatrimonium: musea, het 
kasteel van Lavaux-Sainte-Anne, het Archeopark in Malagne, ...

Sportievelingen kunnen er naar hartenlust mountainbiken, kajakken 
op de Lesse of ingewijd worden in de speleologie.

We bieden een hele waaier van themaklassen aan, 
 met een nieuwe themaklas ‘samen naar zero waste’.

De hele ploeg staat klaar om jullie te helpen bij het organiseren van 
jullie verblijf en om jullie te begeleiden bij het ontdekken van de 

omgeving. Neem dus gerust contact met ons op!

Gîte-auberge Kaleo

PRIJS PER LEERLING
• 5 dagen € 160,00
• 3 dagen € 90,00

INBEGREPEN
• volpension vanaf het middagmaal van de eerste 

dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag
• boogschieten 1/2 dag gratis

SUPPLEMENT
• lakens € 7,00
• schoolkaart € 9,00
• gids
• gebruik kookatelier, boogschietstand of klimmuur 

€ 1,00 per leerling

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

EXTRA INFO
• € 5,00 korting indien eigen picknick op aankomstdag

filot-hamoir
op openluchtklas in een echt kasteel

Filot-Hamoir ligt in het uiterste oosten van de Condroz,  
net in de Ardennen. Te midden van een park van 8 ha kun je hier 

verblijven in een kasteel in Normandische stijl. Filot is een typisch 
landelijk dorpje met huizen opgetrokken in natuursteen.

Château d’Insegotte ligt in een uniek park met daarbij 
verschillende sport- en speelterreinen, een boogschietstand en 

een klimmuur. In het kasteel zijn alle kamers gerenoveerd met 
eigen badkamer. Er zijn 5 klaslokalen, verschillende tv-schermen 

en internet. Er is ook een kookatelier met 3 goed uitgeruste 
kookhoeken met een goed overzicht voor de begeleiding. 

Hier kun je samen met de leerlingen verschillende  
hoeveproducten verwerken: fruit tot confituur, melk tot boter  

of choco, graan tot brood, ...

Op het domein is een arboretum en in de bosrijke omgeving zijn tal 
van oriëntatieoefeningen en natuurwandelingen mogelijk.  

Vooral het riviertje de Insegotte kan hier bestudeerd worden. 
Daarnaast zijn er tal van activiteiten (geen busvervoer nodig):  

het onder de knie krijgen van circustechnieken, het leren schaken, 
gratis boogschieten, een initiatie turnen op een paard, …

In de omgeving kan je naar de middeleeuwse burcht van Logne 
voor een schattenjacht, de grotten van Comblain au Pont, één van 

de vele avonturenparken of een dierenpark. Of misschien wil je 
gaan kayakken op de Ourthe, mountainbiken in de bossen, ...

Château d’Insegotte

96 2 à 8 25 8 ha2 à 857 + 28
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PRIJS PER LEERLING
• € 190,00

INBEGREPEN
• 5 dagen volpension vanaf het middagmaal van de 

eerste dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag
• zwembad, binnen- en buitenterreinen

SUPPLEMENT
• lakens € 4,00
• overige activiteiten

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 25 leerlingen

EXTRA INFO 
• - € 10,00 indien geen middagmaal op de eerste dag

Houffalize
op bosklas aan de Ourthe

Vayamundo Houffalize, een goed uitgerust hotelcomplex, ligt in de 
buurt van de Belgisch-Luxemburgse grens in de vallei van de Ourthe.

Dit centrum biedt logies in kamers met 2 tot 4 bedden.  
Elke kamer heeft een eigen badkamer.  

Naast een ruim restaurant zijn er voor elke groep  
voldoende activiteitenlokalen.

Het centrum beschikt over een overdekt zwembad, fitnessruimte, 
sportzaal, cinemazaal, indoorspeelruimte, kinderboerderij, 

buitenspeeltuin en buitensportvelden.

Je kan een bezoek brengen aan de naastgelegen kinderboerderij 
− al dan niet onder begeleiding van een gids − of van daaruit een 

ezelwandeling maken.

Je kan met een gids avonturenactiviteiten vastleggen zoals  
rotsklimmen, touwenparcours, death-ride, via ferrata,  

tokkelbaan of wildcraft.

In de omgeving kan je gaan wandelen met een parkranger,  
op bezoek gaan bij een chocolatier, mountainbiken, kanovaren,  

een oorlogsmuseum bezoeken, de stad Bastogne  
of Bouillon verkennen, ...

Voor meer informatie over de programmamogelijkheden  
kan je steeds bij VOK terecht.

Vayamundo

PRIJS PER LEERLING
• 5 dagen L.O.:

budget: € 156,00
comfort: € 171,30
comfort+: € 187,70 

• minder dan 5 dagen L.O.:
budget: € 43,50/dag
comfort: € 53,50/dag
comfort+: € 56,50/dag 

• S.O.:
budget: € 46,00/dag
comfort: € 57,70/dag
comfort+: € 61,00/dag

INBEGREPEN
• volpension vanaf het middagmaal van de eerste 

dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag
• lakens
• dagelijks: speeltuin, avontuurlijk kinderparcours, 

waterplaza, sportvelden en/of speelbos
• 1 maal: ezels borstelen en ermee wandelen, 

bezoek imkerij, voederen herten of everzwijnen

SUPPLEMENT
• eenpersoonskamer € 6,00/pers/nacht
• barbecue + € 2,00/pers

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 20 aanwezige leerlingen

Heer-sur-Meuse
een paradijselijke bosklas

Als de woorden ‘bosklas’ en  ‘paradijs’ ergens van toepassing zijn 
dan is het wel in Domaine de Massembre, 20 km voorbij Dinant en 

pal op de Franse grens, met 140 ha biodivers bos, 3 riviertjes,  
3 valleien en een bioboerderij! Bovendien is Massembre 

verkeersvrij en op 3 km van de ‘bewoonde wereld’ ...  
Waar vind je dat nog?

Pret en verzet gegarandeerd! Borstel de ezels en ga met hen 
op pad, voeder de dieren in het zoölogisch park, ontdek de 

wondere wereld van de bijen, ... En daarnaast nog sportvelden, 
speelbossen, een speeltuin, het avontuurlijke kids parcours en de 

vijverspeeltuin. Kijk naar de zonsopgang en de sterrenhemel vanop 
het ‘stars of sunset’ platform. Stap over het ‘smokkelpad’ naar 

Frankrijk en verken het stadje Givet.

Ontdek i.s.m. Fun Adventure het ‘Kids Adventure Parcours’, een 
hoogteparcours voor kinderen vanaf 8 jaar. Het Bureau des Guides 
kan je groep begeleiden voor survival-technieken, een bezoek aan 

beverburchten, ... 

Aan het onthaal van Domaine de Massembre wordt elke vraag 
met de glimlach opgelost. De keuken zorgt voor elk dieet, serveert 

regionale producten, met zo weinig mogelijk vet en veel fruit. 

Kies voor logies in budget-,comfort- of comfort+formule. (comfort+ 
heeft nieuwere en grotere kamers dan comfort). Je logeert als 

groep alleen in een (vleugel van een) gebouw.

Domaine de Massembre

700 2 à 4 2 ha612 4 à 10 35 7 140 ha 4 km

17



AR
D

EN
N

EN

PRIJS PER LEERLING
• 5 dagen € 160,00
• 3 dagen € 90,00

INBEGREPEN
• volpension vanaf het middagmaal van de eerste 

dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag

SUPPLEMENT
• lakens € 7,00
• schoolkaart € 9,00 per school

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

Petite Chapelle
op bosklas nabij de Franse grens 

Petite Chapelle is een klein dorpje gelegen op de Frans-Belgische 
grens op 15 km van Couvin en 3 km van de Franse historische stad 

Rocroi, met een prachtig 17de-eeuws centrum.

Het logeerhuis Les Sarts ligt in deze verre uithoek van ons land 
in een mooi park van 2,5 ha en heeft meerdere speelvelden en 

sportterreinen voor voetbal, tennis, volley of basket.

Het is de uitvalsbasis bij uitstek om de prachtige en bosrijke 
grensstreek te verkennen en te ontdekken. Zijn zeker het bezoeken 
waard: Chimay, het natuurpark van Virelles, het studie-onderzoek- 

en educatiecentrum voor natuurbehoud ‘Centre Marie-Victorin’ 
in Vierves-sur-Viroin, de grotten van Neptunus in Couvin en de 

schuilplaats van Hitler, vanwaar hij zijn aanval op Frankrijk inzette.

Les Sarts is een aangenaam en groot gebouw. Het werd gerenoveerd 
en aangepast aan de moderne normen. Je vindt er 8 klaslokalen, een 

grote zaal en sportterreinen.

Het centrum kan tot 3 gasten in rolstoel ontvangen.

Les SartsOvifat

PRIJS PER LEERLING
• 5 dagen in 2022:

€ 139,32 (apr, mei, okt)
€ 134,46 (feb, ma, jun, sep & 1-15 nov)
€ 121,50 (15 nov-31 jan)

• 3 dagen in 2022:
€ 78,30 (apr, mei, okt)
€ 75,69 (feb, ma, jun, sep & 1-15 nov)
€ 68,73 (15 nov-31 jan)

• !: prijzen 2023 worden later meegedeeld

INBEGREPEN
• volpension vanaf het middagmaal van de eerste 

dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag
• lakens

SUPPLEMENT
• themaklas
• schoolkaart € 5,00

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

Gîte-auberge Kaleo

op veenklas
Ovifat ligt in het hartje van de Hoge Venen, kort bij Botrange, het 

dak van België. De Kaleo Gîte des Hautes Fagnes ligt aan de rand 
van de bossen. De specifieke fauna en flora in de venen en de 

bossen bieden talrijke observatiemogelijkheden.

Deze Kaleo Gîte ligt in een 2 ha groot domein met speelterreinen 
en telt 109 bedden verdeeld over 24 kamers voor 2 tot 6 personen 

en 2 slaapzaaltjes voor 10 personen.  
Daarnaast zijn er ook 4 polyvalente zalen en de eetzaal.

Het Natuurparkcentrum Botrange is vlakbij. Ook de Baraque 
Michel, het wetenschappelijk station van Mont Rigi en het 

didactisch leerpad in het veen van Polleur liggen op wandelafstand.

Misschien verkies je de themaklas ‘Afrikaanse percussie’ voor een 
muzikale reis met West-Afrikaanse zang & percussie  

of ga je voor een themaklas met een ontdekkingstocht  
tussen kunst & natuur? Leren hoe je je ecologische voetafdruk 

omzet naar een duurzame handtekening ontdek je  
als je deelneemt aan ‘samen naar zero waste’.

Wil je er met de bus op uit, dan kan je op bezoek in het kasteel van 
Reinhardstein, de Duitse stad Monschau, ...    

109 2 à 10 4 8 2 ha 126 2 à 9 8 3 2,5 ha
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PRIJS PER LEERLING
• € 145,80

INBEGREPEN
• 5 dagen volpension vanaf het middagmaal van de 

eerste dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag

SUPPLEMENT
• betaalactiviteiten
• gids ca. € 130,00 per hele dag
• fietsen € 13,00/halve dag

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

EXTRA INFO
• slaapzak, onderlaken én kussensloop altijd zelf 

meebrengen!

Sart-lez-Spa
een gastvrije bosklas

Sart-lez-Spa is een gastvrij Ardens dorpje, aan de rand van een 
uitgestrekt bos- en venengebied. Je hebt hier keuze te over uit 

kortere of dagvullende uitstappen en bezoeken, met of zonder gids.

Het oude dorp nodigt uit tot een boeiende wandeling langs het 
perroen uit 1458, de kerk uit de 11de eeuw, de duizendjarige eik 
of het Maison du Maquis. In de onmiddellijke omgeving kun je op 

bezoek in een boerderij, een zagerij of een turfgroeve.

Het bos- en venengebied bij Sart-lez-Spa heeft een unieke fauna 
en flora. Een exploratietocht mag hier niet ontbreken! Na een fikse 
wandeling in de venen en een bezoek aan het Bosmuseum bieden 
de mensen van La Sapinière je in dit prachtige decor een gezellige 

barbecue aan.

De valleien van de Hoegne en de Statte, de Rocher de Bilisse en de 
Dolmen van Solwaster liggen op wandelafstand. Wat dacht je van een 
tocht naar het kasteel van Reinhardstein, de stuwdam van Robertville 

of Eupen? Of een uitstap naar Spa, Remouchamps, Blegny, ...?

Naar Sart-lez-Spa kom je zeker niet alleen voor de omgeving.  
In het kleinschalige en familiale La Sapinière voel je je direct thuis. 

Daarvoor zorgt een enthousiaste familie die probeert om haar gasten 
op alle vlakken te plezieren. 

Hier wordt gekozen voor een gezonde keuken. Rond het huis liggen 
sport- en speelvelden en in een van de bomen op het domein vind 

je een prachtige boomhut. Voor de concrete uitwerking van je 
programma kan je hier met al je vragen terecht.

La Sapinière

PRIJS PER LEERLING
• 5 dagen in 2022:

€ 139,32 (apr, mei, okt)
€ 134,46 (feb, ma, jun, sep & 1-15 nov)
€ 121,50 (15 nov-31 jan)

• 3 dagen in 2022:
€ 78,30 (apr, mei, okt)
€ 75,69 (feb, ma, jun, sep & 1-15 nov)
€ 68,73 (15 nov-31 jan)

!: prijzen 2023 worden later meegedeeld

INBEGREPEN
• volpension vanaf het middagmaal van de eerste 

dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag
• lakens

SUPPLEMENT
• themaklas
• schoolkaart € 5,00

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

Rochefort
even terug in de tijd? 

Aan de oever van het riviertje de Lhomme ligt de Kaleo Gîte van 
Rochefort. Pal naast dit centrum vinden jullie een speeltuin, een 

speelterrein,  een minigolf en een openluchtzwembad.

Deze Kaleo Gîte heeft 86 bedden verdeeld over 17 kamers met  
2 tot 12 bedden. Er is een eetzaal die in twee kan opgedeeld 

worden. Verder is er een grote polyvalente zaal en in de tuin is er 
een vaste barbecueplaats.

In Rochefort kunnen jullie onder Franstalige begeleiding 
circustechnieken leren zodat acrobatie, jongleren en rolla bolla 

voor  jullie geen geheimen meer hebben.

Misschien verkiezen jullie de themaklas ‘Natuur & Patrimonium’? 
In het Archeoparc van Malagne ervaren jullie hoe onze voorouders 

in de Gallo-Romeinse tijd leefden, jullie brengen een bezoek aan 
de grotten en het kasteel van Rochefort  
en trekken erop uit met een natuurgids.

Of kies voor de uitdagende themaklas ‘Samen naar zero waste’, 
‘De wereld van insecten’ of ‘Into the wild’.

Interessante uitstappen zijn de grotten van Rochefort,  
een struisvogelboerderij, het Euro Space Center in Transinne, ...

Sportievelingen kunnen langs de RAVeL-route tot Houyet fietsen.

Gîte-auberge Kaleo

86 2 à 12 1 99 4 à 6 6 1,5 ha te huur
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PRIJS PER LEERLING
• 5 dagen:

€ 260,00
€ 235,00 (sep, 10-30 nov, dec, jan)

• 3 dagen:
€ 182,00
€ 164,00 (sep, 10-30 nov, dec, jan)

INBEGREPEN
• volpension vanaf het middagmaal van de eerste 

dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag
• handboek ‘Tocht naar de sterren’
• ruimteactiviteiten:

20u in 5-daagse
12u in 3-daagse

SUPPLEMENT
• beddengoed € 10,00
• gluten- of lactosevrij dieet + € 3,50/dag

Transinne
op naar de sterren 

Het Euro Space Center in het hartje van de Ardennen is een 
ontdekkingscentrum over de verovering van de ruimte en de 

weerslag hiervan op ons dagelijks leven.

Elk jaar bezoeken heel wat kinderen het Euro Space Center.  
De toekomstige Belgische astronauten zitten misschien wel bij jou 

op school! Zal één van hen ooit deel uitmaken van een toekomstige 
ruimtemissie?

Tijdens een ‘ruimteklas’ van enkele dagen ontdekt de ganse klas alvast 
de ruimte. Wat zijn de effecten van de zwaartekracht of het luchtledige, 

hoe leeft men in het Internationaal Ruimtestation, ...?  
Het programma van elke ruimteklas wordt aangepast aan de leeftijd 

van de deelnemers en biedt zowel ontdekking en wetenschappen  
als training voor astronauten. 

Tijdens zo’n ruimteklas zullen de begeleiders van het Euro Space 
Center zeker de belangstelling in wetenschappelijke beroepen in uw 

klas opwekken! De leerlingen worden volledig ondergedompeld in 
de wonderen van het universum. Dit versterkt de banden tussen uw 
leerlingen, net zoals bij astronauten die op ruimtemissie vertrekken.

De beste ingrediënten voor een openluchtklas samen in één centrum: 
kennis opdoen, leerzame activiteiten, ontspanning, vriendschap, ...

Op naar de sterren dankzij een ruimteklas in het  
Euro Space Center van Transinne!

Euro Space Center

PRIJS PER LEERLING
• € 165,00

INBEGREPEN
• 5 dagen volpension vanaf het middagmaal van de 

eerste dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag

SUPPLEMENT
• beddengoed € 8,00
• Mambaye project € 15,50 tot 70,00

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

Spa
op bosklas in Spa, de parel van de Ardennen

Domaine de Mambaye is een vakantiecentrum op 2 km van het 
stadscentrum van Spa. Het domein ligt aan de rand van het bos 
van Mambaye en strekt zich uit over een oppervlakte van 10 ha.

In deze groene oase worden scholen al meer dan 40 jaar verwelkomd 
voor een avontuurlijke bosklas. Jaar na jaar worden aan de 

gebouwen, met elk een karakteristieke architectuur, verbeteringen 
aangebracht, zowel op het gebied van comfort als veiligheid.

Jullie verblijf in Domaine de Mambaye wordt op maat 
georganiseerd door een gemotiveerd team. Tal van projecten 

kunnen tijdens het verblijf uitgewerkt worden, geheel volgens jullie 
eigen wensen: een waterproject, een eekhoornproject, een project 

over legenden en de natuur, een avonturenproject, ...

Perfect uitgerust om meerdere klassen te verwelkomen, beschikt 
Domaine de Mambaye over 4 gebouwen die 50 tot 120 personen 

kunnen herbergen en elk hun eigen stijl hebben: Pavillon (120 
pers. - vernieuwd in 2016), Château sous les Haies (90 pers. - 

vernieuwd in 2016), Château de Mambaye (76 pers. - vernieuwd in 
2017) en Fermette (63 pers.).

Rondom liggen verschillende sport- en speelvelden met o.a. een 
avontuurlijk touwenparcours en een uitnodigende funzone.

Het restaurant met een jonge enthousiaste keukenploeg  
biedt 400 zitplaatsen exclusief voor de groepen  

die op het domein zelf verblijven.

Domaine de Mambaye

350 2 à 14 17 240 10 310 ha 2 kmte huur langlauf
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PRIJS PER LEERLING
• 5 dagen in 2022:

€ 139,32 (apr, mei, okt)
€ 134,46 (feb, ma, jun, sep & 1-15 nov)
€ 121,50 (15 nov-31 jan)

• 3 dagen in 2022:
€ 78,30 (apr, mei, okt)
€ 75,69 (feb, ma, jun, sep & 1-15 nov)
€ 68,73 (15 nov-31 jan)

• !: prijzen 2023 worden later meegedeeld

INBEGREPEN
• volpension vanaf het middagmaal van de eerste 

dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag

SUPPLEMENT
• lakens € 6,00/set
• themaklas
• schoolkaart € 5,00

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

Villers-Ste-Gertrude
op bosklas in een kasteelpark

Het ‘Domein de Villers-Sainte-Gertrude’ gelegen op slechts 14 
km van Durbuy - het kleinste stadje ter wereld - is het ideale  

logeerdorp om te genieten van een heerlijk verblijf. Dit betoverend 
kader met prachtige gebouwen in natuursteen zal ongetwijfeld alle 

natuurliefhebbers in vervoering brengen!

Het domein zelf is 4 ha groot en heeft 204 slaapplaatsen, verdeeld 
over 5 verschillende bijgebouwen die geschikt zijn omheen het 

gerenoveerde kasteel (uit 1842) met ruime eetzaal. Het domein 
beschikt over 5 activiteitenlokalen en 1 multifunctionele zaal.

Op het domein is er een arboretum, een barbecue-plaats, een 
sportterrein en speelvelden. Je kan er indoor of outdoor  

(muur)klimmen of fun gamen. Het domein is bovendien het 
vertrekpunt van heel wat wandelingen. 

In Villers-Ste-Gertrude kun je bovendien een van de volgende 
themaklassen kiezen: ‘Samen naar zero waste’, ‘Into the wild’, 

‘atelier West-Afrikaanse percussie’, ‘Mission Impossible’ …

Vanuit Villers-Ste Gertrude kun je een bezoek brengen aan het 
stadje Durbuy, het labyrint van Barvaux-sur-Ourthe, Wéris, …

Voor meer informatie over de mogelijkheden  
kan je steeds bij VOK terecht.

Gîte-auberge Kaleo

PRIJS PER LEERLING
• 5 dagen in 2022:

€ 139,32 (apr, mei, okt)
€ 134,46 (feb, ma, jun, sep & 1-15 nov)
€ 121,50 (15 nov-31 jan)

• 3 dagen in 2022:
€ 78,30 (apr, mei, okt)
€ 75,69 (feb, ma, jun, sep & 1-15 nov)
€ 68,73 (15 nov-31 jan)

!: prijzen 2023 worden later meegedeeld

INBEGREPEN
• volpension vanaf het middagmaal van de eerste dag 

t.e.m. het middagmaal van de laatste dag
• lakens

SUPPLEMENT
• themaklas
• schoolkaart € 5,00

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

op bosklas in een kasteel
Het kasteel van Wanne is één van de typische residenties  
van de Ardennen, helemaal opgetrokken in natuursteen.

Het gezellige plaatsje Wanne ligt tussen Trois-Ponts, 
Stavelot en Vielsalm.

De Kaleo Gîte heeft 83 bedden, verdeeld over 20 comfortabele 
kamers voor 2 tot 6 personen. Er zijn 5 polyvalente zaaltjes van 

verschillende grootte en een sfeervol restaurant.  
Dit gemoderniseerde gebouw dat zijn oude charme wist te 

behouden, is bijzonder geschikt voor het onthaal van bosklassen.

Te midden van uitgestrekte bossen is Château de Wanne  
het ideale vertrekpunt voor wandelingen, langlauf of 

mountainbiketochtjes langs de vele bewegwijzerde paden.

In Château de Wanne kun je een van de  
volgende themaklassen kiezen:

‘Samen naar zero waste’, ‘Iedereen op de ski’s’,  
‘De wereld van de insecten’, ‘Ontdek de middeleeeuwen’, …

Het dorpje zelf is een bezoek waard omwille van het natuurreservaat 
van Libiet, het boeiende museum  

van Wanne en de pastoorstuin.

Vanuit Wanne kun je ook een bezoek brengen aan de abdij van 
Stavelot, plezier maken in Plopsa Coo of op sporenzoektocht langs 

de Belgisch-Duitse grens dwalen.

Gîte-auberge Kaleo Wanne

4 ha204 832 à 10 2 à 65 5
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PRIJS PER LEERLING
• 5 dagen € 209,00
• 3 dagen € 130,00

INBEGREPEN
• volpension vanaf het middagmaal van de eerste 

dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag
• lakens
• 1 animatie-activiteit
• 1 gidsbeurt 

SUPPLEMENT
• overige activiteiten
• fietsverhuur

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

PRIJS PER LEERLING
• paas- tot herfstvakantie:

€ 183,50 (incl.10u omnisport)

• herfst- tot paasvakantie:
€ 169,00 (incl.10u omnisport)

INBEGREPEN
• 5 dagen volpension vanaf het middagmaal van de 

eerste dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag

SUPPLEMENT
• lakens € 5,00
• overige activiteiten

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

De PanneBlankenberge Cajou Hotels

op zeeklas in hotel Cajou, Europe of Maxim?
Met een ligging op minder dan 150m van het strand zijn deze 3 centra

de ideale uitvalsbasis voor een zeeklas in De Panne.

Deze hotels kunnen afzonderlijk of samen gereserveerd worden.
Hotel Cajou heeft 60 bedden verspreid over 30 kamers.

Hotel Europe heeft 80 bedden verspreid over 29 kamers.
Hotel Maxim telt 45 bedden verspreid over 20 kamers.

Elke kamer heeft een eigen badkamer.
Voor de begeleiders is een 5de maaltijd inbegrepen.

In en rond De Panne zijn er tal van interessante activiteiten mogelijk:
exploratie van het strand en het grote duinengebeid, een bezoek aan 

het natuurreservaat ‘Duinpanne’, een rondleiding in de Dumontwijk  
of een rit met het toeristisch treintje.

Wie het verleden wil induiken, kan op bezoek in het middeleeuwse 
stadje Veurne of de sporen van het oorlogsverleden in Ieper of  
Diksmuide van nabij gaan bekijken onder leiding van een gids.

Met de kusttram kan je gemakkelijk een bezoek brengen aan een 
andere badplaats: Nieuwpoort, Koksijde, ...

Als animatieactiviteit kan je o.a. voor garnaalvissen kiezen.

Voor hulp bij de uitbouw van het programma  
kan je steeds contact met VOK opnemen.

Sport Vlaanderen

een sportklas aan zee
Dit centrum van Sport Vlaanderen ligt vlak bij de zee  

en is gemakkelijk te bereiken met de trein. 
Het station van Blankenberge ligt op slechts 300 meter.

In dit centrum heb je de volgende sportmogelijkheden: atletiek, 
badminton, basketbal, handbal, hockey, honkbal, tafeltennis, 

volleybal, (zaal)voetbal, squash, zwemmen, ...

De sportaccommodatie is indrukwekkend: een multifunctionele 
sporthal en verschillende openluchtterreinen.

Sport Vlaanderen Blankenberge beschikt over een goed uitgerust 
zwembad- en saunacomplex dat toegankelijk is voor iedereen en 

aangepast is voor mensen met een beperking.

De verblijfsruimten zijn aangenaam en modern. 
Het centrum heeft 104 bedden, verdeeld over 34 kamers, 

die allemaal rolstoeltoegankelijk zijn.

De zee en het strand liggen op 800 meter.

Ontdek het mooie erfgoed van Blankenberge langsheen een 
gemarkeerde wandelroute van 4 km. 

Ook het gekende Sea Life Center ligt in Blankenberge.
Natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in het natuurgebied 

‘De Fonteintjes’.

Sportievelingen kunnen een stuk van de polderhoeveroute fietsen 
en Lissewege verkennen.

2 à 5 1 150 m104 2 à 4 3 32 800 m 60+80
+45
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PRIJS PER LEERLING
• € 224,00
• € 207,00 (september t.e.m. de week van 15 maart)

INBEGREPEN
• 5 dagen volpension vanaf het middagmaal van de 

eerste dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag
• programma- en verblijfsondersteunende diensten
• gebruik van strand-, sport- en spelmateriaal
• fotozoektocht en lantaarntocht
• 1 gratis filmavond
• 2 keer gratis pendeldienst

SUPPLEMENT
• lakens € 7,50
• fietsen € 10,80/dag

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

PRIJS PER LEERLING
• 01/09 - 11/11/2022: € 149,00
• 06/02 – 03/03/2023: € 129,00
• 06/03 - 30/06/2023: € 168,00

INBEGREPEN
• 5 dagen volpension vanaf het middagmaal van de 

eerste dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag 

SUPPLEMENT
• lakens € 6,00
• Beluga: + € 8,00/pers voor tweepersoonskamer

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen 

KoksijdeDe Panne
midden in de duinen

Met zijn vele troeven ligt Saint-Antoine ideaal voor uitstappen naar 
het strand of de polders. Te midden van ‘De Doornpanne’ - het mooi-
ste duinengebied van onze kust -  zorgt de private toegang ervoor dat 

de kinderen deze duinen ‘van kop tot teen’ kunnen verkennen. Via 
een mooie weg met breed voetpad bereik je het strand (ca. 1,5 km). 

Wie een hele week komt kan 2 maal gebruik maken van de gratis 
pendeldienst naar zee.

Er heerst een familiale en knusse sfeer, het onthaal is warm  
en hartelijk. De verzorgde, gezonde huisbereide maaltijden − met 

verse hoeveproducten van eigen kweek − zijn het paradepaardje van 
de kok die ook aandacht besteedt aan speciale diëten.  

Die kwaliteiten werden vanaf 2019 beloond met de ‘Smiley’.

Het activiteitenboek biedt naast meer dan 100 activiteiten heel wat 
educatief materiaal: werkmappen, binoculairs, kompassen, vergroot-

glazen en opzetloepen. Ook voor sporten zoals volleybal, frisbee, 
badminton, ... is het centrum goed uitgerust. 

In de deelnameprijs zit het gebruik van een goed gevulde bolderkar 
(schoppen, vormpjes, emmertjes, gieters, zeefjes, harkjes en  

visnetten) en activiteiten zoals o.a. de lantaarntocht,  
fotozoektocht en filmavond. 

Voor hun aanhoudende inzet en enthousiasme kreeg dit centrum het 
felbegeerde Q-label, dat staat voor Quality Service bij toeristische 

ondernemingen aan de Vlaamse kust.

Saint-Antoine

op duin- en zeeklas
Flipper is fantastisch gelegen in De Panne  

te midden van een uniek natuurgebied.  
De mooie Oosthoekduinen en het uitgestrekte Calmeynbos  

zijn onze buren. Het breedste stukje Noordzeestrand  
ligt op wandelafstand van Flipper.

Flipper verwelkomt zeeklassers van verschillende leeftijden:
van kleuters tot hogeschoolstudenten.

De kamers zijn verspreid over 2 gebouwen: ‘Flipper’ en ‘Beluga’.

Met meer dan 25 jaar ervaring biedt Flipper jouw school
een onvergetelijk zee- en strandavontuur.

De troeven van Flipper:
een professioneel, bereikbaar en hartelijk team,

gezonde en lekkere maaltijden, 
aangename leefruimtes,

een schitterende speeltuin, …

Flipper biedt ook kant-en-klare activiteitenpakketten:
daguitstap Boulogne, daguitstap Nieuwpoort,

bezoek met gidsen aan duinen of strand,
duinenspel met animatie,  …

Flipper

200 1 à 10 7 1,5 km412+122 2 à 8 15 10 50 are 1,8 km
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PRIJS PER LEERLING
• € 154,00 (enkel van oktober tot maart)

INBEGREPEN
• 5 dagen volpension vanaf het middagmaal van de 

eerste dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag
• lakens 

SUPPLEMENT
• sec. onderwijs: + € 6,00/nacht/pers

GRATIS BEGELEIDING
• 1 begeleider aan leerlingentarief per 10 betalende 

leerlingen;
• de overige begeleiders betalen het  

volwassenentarief (€ 207,00)

EXTRA INFO
• promotie: - € 9,00 indien geen middagmaal op dag 

van aankomst

Nieuwpoort
op zeeklas in de herfst of de winter

Hotel Sandeshoved ligt in het centrum van Nieuwpoort-Bad  
aan de verkeersvrije zeepromenade.

De kamers hebben 2 tot 7 bedden en een eigen badkamer. 
Het hotel telt 6 verschillende vrijetijdsruimten 

 voor 40 tot 150 personen.

Het ontbijt is in buffetsysteem.  
De 2 andere warme maaltijden worden aan tafel gebracht.

Er is de mogelijkheid om een lunchpakket te verkrijgen  
en aangepaste maaltijden (vegetarisch, allergeen)  

kunnen bereid worden zonder meerprijs.

Een verblijf van 3 dagen is mogelijk op aanvraag.

Nieuwpoort zelf biedt een hele waaier van mogelijkheden:  
het strand, het Koning Albert I-monument met het bezoekerscen-

trum Westfront-Nieuwpoort, de vismijn, de jachthaven,  
garnalenvissers, een kinderboerderij, het natuurreservaat  
de IJzermonding, de havengeul die je met een veerdienst  

kan oversteken of waarlangs je kan fietsen of wandelen  
op de mooi aangelegde promenade, ...

Voor meer informatie over de programmamogelijkheden  
kan je steeds bij VOK terecht. 

SandeshovedNieuwpoortDomein Les Pommiers

op zeeklas in De Slikke & De Schorre  
of in huis Isara?

Isara (60 pers.) is een sfeervol, pas opgeknapt landhuis  
met een prachtige tuin op het domein Les Pommiers.  

In de schaduw van Isara liggen 2 moderne gebouwen,  
De Slikke (45 pers.) en De Schorre (26 pers.), die samen of apart 

kunnen gereserveerd worden.

Het domein is gelegen in Sint-Joris, een deelgemeente van  
Nieuwpoort in de buurt van het sluizencomplex van de IJzer.  
Het geheel heeft een aangename, rustige ligging van waaruit 

Nieuwpoort-Stad grondig verkend kan worden: het Koning  
Albert I-monument met het nieuwe bezoekerscentrum  

Westfront-Nieuwpoort, de omgeving van de vismijn, de mooie 
jachthaven met ernaast het natuurreservaat van de IJzermonding.
Strand en duinen liggen op wandelafstand (5 km) maar je kan ook 

met de tram (halte op ca. 600 m) of met het 
toeristisch treintje meerijden.

Bij een daguitstap naar het strand kan je het middagmaal nemen 
in hotel Sandeshoved op de verkeersvrije zeedijk van  

Nieuwpoort-Bad. Voor een andere daguitstap  
kan je een picknick aanvragen.

Je kan een boottocht op de IJzer maken en Diksmuide bezoeken. 
Ook een uitstapje naar de historische steden Brugge, Ieper of 

Veurne behoort tot de mogelijkheden.

PRIJS PER LEERLING
• € 160,00 (september, april, mei, juni)
• € 145,00 (oktober tot maart)

INBEGREPEN
• 5 dagen volpension vanaf het middagmaal van de 

eerste dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag 

SUPPLEMENT
• lakens € 7,00
• sec. onderwijs: + € 6,00/nacht/pers

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

EXTRA INFO
• promotie: - € 9,00 indien geen middagmaal op dag 

van aankomst

600 2 à 5 6 5 m 60+45 
+26

2 à 14 5 35 km
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PRIJS PER LEERLING
• paas- tot herfstvakantie:

€ 175,50 (incl.10 omnisport)
€ 171,50 (incl. 8u kajak)
€ 189,50 (incl. 12u zeilen of windsurfen)

• herfst- tot paasvakantie:
€ 165,00 (incl.10 omnisport)
€ 161,00 (incl. 8u kajak)
€ 179,00 (incl. 12u zeilen of windsurfen)

INBEGREPEN
• 5 dagen volpension vanaf het middagmaal van de 

eerste dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag

SUPPLEMENT
• lakens € 5,00
• overige activiteiten

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

Nieuwpoort
op watersport- of omnisportklas?

Het Sport Vlaanderen-centrum Wittebrug ligt achter het sluizencom-
plex aan de IJzer in Sint-Joris, een deelgemeente van Nieuwpoort. Van-

af het station van Oostende reis je nog 15 km met de tram of de bus.

Je verblijft in goed ingerichte paviljoenen.  
Elk paviljoen telt 8 kamers voor 4 personen.

In dit centrum kun je kiezen tussen watersport en omnisport. In open-
lucht kan voetbal, volleybal en recreatiesport beoefend worden. Op 

het Spaarbekken kun je windsurfen, kajakken of zeilen. De kinderen 
kunnen leren zeilen in ‘optimist’-zeilbootjes of zelf een vlot bouwen.

Wittebrug ligt dicht bij de vismijn, het sluizenstelsel en het  
Koning Albert I-monument met het bezoekerscentrum  

Westfront-Nieuwpoort. Ook de vertrekplaats voor een boottocht op 
de IJzer, eventueel gecombineerd met een bezoek aan de  
loopgraven van de Dodengang en de IJzertoren, is vlakbij.  

Wie maar korte tijd het water op wil, kan de overzet 
 van het Wester- naar het Oosterstaketsel nemen.

Strand en duinen liggen nog op wandelafstand (5 km).  
Wie het wat gemakkelijker wil, kan met het toeristisch treintje  

meerijden of de tram nemen.

Genoeg gezien van de zee? Dan is er nog de kinderboerderij waar je 
brood kunt bakken of kaas kunt maken, het natuurreservaat van de 

IJzermonding waar je misschien een zeehond ziet, ...  

Sport Vlaanderen Wittebrug

PRIJS PER LEERLING
• paas- tot herfstvakantie:

€ 175,50 (incl.10 omnisport)
€ 171,50 (incl. 8u kajak)
€ 189,50 (incl. 12u zeilen of windsurfen)

• herfst- tot paasvakantie:
€ 165,00 (incl.10 omnisport)
€ 161,00 (incl. 8u kajak)
€ 179,00 (incl. 12u zeilen of windsurfen)

INBEGREPEN
• 5 dagen volpension vanaf het middagmaal van de 

eerste dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag

SUPPLEMENT
• lakens € 5,00
• overige activiteiten

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

Nieuwpoort
op sportklas aan zee?

Dit centrum van Sport Vlaanderen ligt aan de Havengeul,  
de monding van de IJzer in Nieuwpoort-Bad, op ongeveer 400 m 
van de zee en vlakbij het grote stadspark (grasveld, speelweide).

Het centrum biedt slaapchalets voor 8 personen, een apart sanitair 
blok, een keuken- en reftercomplex, leslokalen  

en een omnisportveldje. 

Havengeul is een opleidingsbasis voor de hoogste zeilgraden en 
voor hoogzeezeilen. Het centrum leent zich uitstekend als  

vertrekbasis voor de exploratie van strand en duinen.  
Jongere deelnemers kunnen op het Spaarbekken leren zeilen, 

kajakken of vlotten bouwen. In deze natuurlijke omgeving en op het 
sportterrein kunnen tal van sporten beoefend worden.

Het grootste openluchtsportveld van Vlaanderen,  
het Noordzeestrand, bevindt zich op 400 m.

Om Nieuwpoort te verkennen heb je meer dan een dag nodig.  
Wie wil er niet graag de omgeving van de vismijn verkennen, de 

geur van de zee vermengd met die van oude boten opsnuiven, een 
praatje met een visser maken?

In de jachthaven krijg je een ander beeld van het leven in deze 
kustplaats. Nieuwpoort heeft een rijk historisch verleden: over het 
sluizenstelsel valt veel te vertellen, zeker sinds de opening van het 

bezoekerscentrum Westfront-Nieuwpoort.
Je kunt ook een boottocht op de IJzer maken, de overzetboot 

nemen of het loodswezen bezoeken. In het natuurreservaat de 
IJzermonding kun je een fikse wandeling maken.

Sport Vlaanderen Havengeul

124 4 1 2 5 km104 8 2 400 m
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PRIJS PER LEERLING
• € 176,00
• € 158,50 (februari en november)

INBEGREPEN
• 5 dagen volpension vanaf het middagmaal van de 

eerste dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag
• gebruik van zeekoffer en bolderkarren
• fiets voor begeleiders

SUPPLEMENT
• beddengoed € 8,00
• fiets € 10,00/dag

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

EXTRA INFO
• indien picknick laatste dag: - € 3,00

Oostduinkerke
een zeeklas in de duinen

Het domein Ter Helme heeft een schitterende ligging midden in een 
duinpan, op ongeveer 800 m van de zee en 500 m van het  

subtropisch zwembad. Oostduinkerke heeft bij eb het breedste 
strand van de Belgische kust. De duinen zijn er gaaf gebleven  
en de laatste garnalenvissers te paard hebben hier hun stek.

In de omliggende natuurgebieden en polders kunnen tal van  
boeiende wandelingen gemaakt worden, al dan niet begeleid  

door een gids. Je kan in Oostduinkerke het centrum voor blinden-
geleidehonden bezoeken. Verder zijn twee nabijgelegen stadjes 

een bezoek zeker waard: Nieuwpoort met onder meer het sluizen-
complex, het Koning Albert I -monument met eronder het nieuwe 

bezoekerscentrum Westfront, ... ligt op 4 km. In Koksijde (6 km) 
kunnen de leerlingen in de Duinenabdij een interessante rondleiding 

volgen, de Zuid-Abdijmolen leren kennen, de bouwkenmerken van 
de abdijhoeve en de vele vissershuisjes bestuderen, tot rust komen 

in de moderne O.L.V. Ter Duinenkerk, …

In Ter Helme zelf is het aangenaam vertoeven. De accommodatie 
is ruim. De kamers, het sanitair en de polyvalente ruimte van de 

‘Zandboot’, de keuken en het restaurant ‘De Spinaker’ ogen fris en 
modern. Rond het centrum is er een sport- en speelveld,  

een speeltuin en de duinen als natuurlijke speelruimte.

Promotie: Wie in november of februari voor 5 dagen Ter Helme kiest, 
logeert goedkoper!

Ter Helme

PRIJS PER LEERLING
• ’t Kraaienest € 152,00  (+12j. € 164,00)
• Jeanne Panne € 156,00  (+12j. € 168,00)
• Karel Cogge II € 164,00  (+12j. € 176,00)

INBEGREPEN
• 5 dagen volpension vanaf het middagmaal van de 

eerste dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag 
• 1x toegang tot gipsy village

SUPPLEMENT
• lakens € 15,00
• betaalactiviteiten

GRATIS BEGELEIDING
• geen; alle begeleiders betalen het tarief +12j.

EXTRA INFO
• de prijs per persoon is berekend  

voor een bezetting van 15 pers./logiesvorm;  
bij een lagere bezetting stijgt de prijs

Nieuwpoort
op avontuurlijke zeeklas?

Op 5 km van het strand van Nieuwpoort vind je  
op het ‘Eilandje’ tussen de IJzer en de Brugsevaart  

The Outsider Coast bestaande uit het moderne gebouw  
‘t Kraaienest, de logeerboten Karel Cogge II en Jeanne Panne. 

Samen bieden zij plaats voor 63 personen.

Het gebouw ‘t Kraaienest beschikt over 20 bedden in 3 kamers van 
4 à 8 personen, een ruime eetzaal met terras, een klaslokaal en 

een speeltent. De vernieuwde logeerboot Karel Cogge II heeft een 
dagzaaltje en 23 bedden in 9 kajuiten van 2 à 3 personen.  

De boot Jeanne Panne biedt 20 bedden in 7 kajuiten  
van 2à3 personen, uitbreidbaar tot 25 personen. 

Je kan hier ook leren kajakken, vlotten bouwen, kickbiken,  
een bezoekje brengen aan het nieuwe speeldorp ‘gipsy village’ 
bestemd voor kinderen tot 12 jaar (open van april tot oktober).  

Het strand van Nieuwpoort en het natuurreservaat  
de IJzermonding zijn niet ver weg voor een educatief  

of sportief programma op het strand.

Voor meer informatie over de programmamogelijkheden kan je 
steeds bij VOK terecht.  

The Outsider Coast

63 2 à 8 2 5 km 112 2 à 8 6 800 m
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PRIJS PER LEERLING
• € 186,00 (L.O. in 2022)

• ! prijzen 2023 worden later meegedeeld

INBEGREPEN
• volpension vanaf het middagmaal van de eerste 

dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag
• lakens
• gebruik zwembad

SUPPLEMENT
• sec. onderwijs: + € 9,50/ll./nacht

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 25 leerlingen

EXTRA INFO
• promotie: - € 14,00  indien geen lunch op 

aankomstdag

Oostende

PRIJS PER LEERLING
• € 162,00 (oktober tot april)
• € 194,00 (mei en september)

INBEGREPEN
• 5 dagen volpension vanaf het middagmaal van de 

eerste dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag
• lakens

SUPPLEMENT
• sec. onderwijs: + € 4,00/pers/nacht
• eenpersoonskamer: + ca. € 25,00/pers/nacht
• activiteiten

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

PROMOTIE
• - € 12,00  indien geen lunch op aankomstdag

Oostende
met de zee voor de deur 

Vayamundo Oostende ligt op de zeedijk van Mariakerke-Oostende 
met het strand voor de deur en een tramhalte vlakbij.

Het centrum heeft 1700 bedden,  
verdeeld over 128 kamers en 258 appartementen.  
Elke groep krijgt een lokaal voor binnenactiviteiten  

en in het buffetrestaurant beschikt de groep  
over een afgebakende zitruimte.

In het centrum vind je twee sportzalen, een knutsellokaal,  
een reuzegrote binnenspeeltuin en een binnenzwembad.

Je kan er te voet of met de tram op uit trekken  
naar het verlaten middeleeuwse vissersdorp Walraverszijde,  

de verdedigingssite Atlantikwall, de koninklijke badstad Oostende, 
het mooie Brugge, ...

Voor informatie over de programmamogelijkheden  
kan je steeds bij VOK terecht.

Vayamundo

op nauwelijks 50 m van het strand
Wie op zeeklas wil naar Oostende kan kiezen voor het Oostendse 

hotel Royal Astrid. Het ligt op 50 m wandelen van de Koning  
Boudewijn- en Albert I-promenade en het strand. 

Tramhalte ‘Koninginnelaan’ ligt net achter het hotel, van waar alle 
kustplaatsen gemakkelijk bezocht kunnen worden.

De kamers hebben 2 tot 6 bedden en beschikken  
over een eigen badkamer.

Elke school die er op zeeklas gaat, heeft gedurende de hele zee-
klas tenminste 1 vast activiteitenlokaal ter beschikking.  

Zo kan elke wandeling gemakkelijk voorbereid worden en kunnen 
de ‘strandjutters’ op hun tocht heel wat materiaal verzamelen en 

dezelfde dag al verwerken tot prachtige kunstwerkjes.

Wie Oostende cultureel wil ontdekken kan bij Toerisme Oostende 
terecht voor allerhande digitale wandelthema’s: ‘Erfgoed met 

smaak’, ‘Op zeebenen door Oostende’, ‘De krekenwandelroute’, ...

Wie zich op zee wil wagen, kan alvast beginnen met de overzetboot 
tussen de Visserskaai en de Oosteroever om Fort Napoleon te 

bezoeken. Of je kan opteren voor een rondvaart in de Oostendse 
haven, zélf garnalen vissen op zee, naar het windmolenpark op de 

Thorntonbank varen, ...

Voor meer informatie over de programmamogelijkheden  
kan je steeds bij VOK terecht.

Royal Astrid

250 2 à 6 5 50 m 1700 2 à 6 5 m
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PRIJS PER LEERLING
• 5 dagen € 160,00
• 3 dagen € 90,00

INBEGREPEN
• volpension vanaf het middagmaal van de eerste 

dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag
• gebruik van strandmateriaal

SUPPLEMENT
• lakens € 7,00
• schoolkaart € 9,00 per school

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

Sint-Idesbald
een stijlvolle zeeklas

Het stijlvolle Excelsior ligt vlak bij zandduinen  
en op maar 10 minuutjes wandelen van het strand.

Rond het centrum liggen polyvalante spel- en sportterreinen.  
In de kamers staan 2 tot 8 bedden. 

 Er is sport- en strandmateriaal en wifi beschikbaar.

De duinen en het strand van St.-Idesbald nodigen uit tot een uitge-
breide exploratie. Je kan ook met een garnaalvisser mee op pad.

Op wandelafstand ligt de beroemde Duinenabdij. Hier ontdek je hoe 
de abdij vroeger een dorp op zich vormde en met welke vijanden ze 

na haar bloeiperiode af te rekenen kreeg. Met een gids of aan de 
hand van een zoektocht kun je de ruïnes en het grote archeologische 
museum doorkruisen. Wie het verleden nog meer wil verkennen, kan 

een wandeling maken langs de oude windmolen van Houtem en de 
vroegere abdijhoeve ‘Ten Bogaerde’. Verder is de ontwikkeling van 

het oude vissersdorp en de evolutie naar modern kusttoerisme zeker 
een boeiend project om rond te werken.

Je kan op pad in het Bezoekers- en Natuureducatie Centrum  
Duinpanne in De Panne of een bezoek brengen aan het blinden-

geleidehondencentrum in Oostduinkerke. In het bakkerijmuseum in 
Veurne kunnen de kinderen zelf hun broodje bakken.

Wie opteert voor een zeeklas in januari of februari krijgt gratis een 
uitstap met het toeristisch treintje.

Excelsior

PRIJS PER LEERLING
• 5 dagen € 160,00
• 3 dagen € 90,00

INBEGREPEN
• volpension vanaf het middagmaal van de eerste 

dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag
• gebruik van strandmateriaal

SUPPLEMENT
• lakens € 7,00
• schoolkaart € 9,00 per school

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

Sint-IdesbaldEmmaüs

op duin- en zeeklas
Deze ruime villa ligt midden in het groen en is omringd door de  

duinen. Emmaüs heeft een grote veranda, 3 activiteitenlokalen, 
een eetzaal, een polyvalent speelterrein en een speeltuin.  

In de kamers staan 1 tot 11 bedden en er is een slaapzaaltje 
voor 16 personen. Het huis heeft ook wifi, een lift en is rolstoel-

toegankelijk. Naar het strand is het 15 minuutjes wandelen.

De duinen rond het centrum nodigen uit tot een uitgebreide 
duinenexploratie. Op wandelafstand ligt de beroemde Duinenabdij. 

Hier ontdek je hoe de abdij vroeger een dorp op zich vormde en 
met welke vijanden ze na haar bloeiperiode af te rekenen kreeg. 

Met een gids of aan de hand van een zoektocht kun je de ruïnes en 
het grote archeologische museum doorkruisen.  

Contrasterend met de oude gebouwen is zeker de moderne 
O.L.Vrouw Ter Duinenkerk: een oase van licht en rust.

Wie het verleden nog meer wil herbeleven, moet beslist een 
wandeling maken langs de vroegere abdijhoeve ‘Ten Bogaerde’ en 

de oude windmolen, die van Houtem naar Koksijde werd overge-
bracht. Je kunt de strandnatuur volop bestuderen en misschien 

een garnaalvisser aan het werk zien in Oostduinkerke.

Een bezoek aan een interessant museum, een naburige badplaats 
of een natuurreservaat behoren tot de mogelijkheden.

Wie opteert voor een zeeklas in januari of februari krijgt gratis een 
uitstap met het toeristisch treintje.

80 1 à 16 2 40 are 800 m 102 2 à 8 5 800 m
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PRIJS PER LEERLING
• € 161,00

PROMOTIE
• 10 % korting van oktober t.e.m. maart

INBEGREPEN
• 5 dagen volpension vanaf het middagmaal van de 

eerste dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag

SUPPLEMENT
• lakens € 7,50
• bolderkar € 4,00/dag

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

Sint-Idesbald
super gezellig met grote  

buiten- en binnenspeeltuin!
Scholen voelen zich snel thuis in dit kindvriendelijk en volledig 

vernieuwde huis! Reigersnest ligt op slechts 900 m van het strand 
en is omgeven door duinen en villa’s.

Reigersnest is ideaal als uitvalsbasis voor het bezoeken van vele 
gekende en educatief sterke trekpleisters zoals het  

Visserijmuseum, de Duinenabdij, verschillende natuurgebieden, 
een kaasmakerij, het aantrekkelijke achterland  

met zijn oorlogsverleden en prachtige boerderijen.

De 5 vernieuwde polyvalente ruimtes voor de allerhande activitei-
ten, de buiten- en binnenspeeltuin, en de lekkere gezonde keuken, 

maken van deze veilige en rustige omgeving de ideale plek voor 
een onbezorgd verblijf met de hele klas.

Alle kamers hebben een wastafel, toilet, douche  
en centrale verwarming.

Vele scholen komen hier graag terug.  
Snel reserveren is dus de boodschap!

Reigersnest

238 2 à 5 5 2 900 m
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PRIJS PER LEERLING
• paas- tot herfstvakantie:

€ 183,50 (incl. 10u omnisport)
€ 208,50 (incl. 5u omnisport & 5u paardrijden)

• herfst- tot paasvakantie:
€ 169,00 (incl. 10u omnisport)
€ 194,00 (incl. 5u omnisport & 5u paardrijden)

INBEGREPEN
• 5 dagen volpension vanaf het middagmaal van de 

eerste dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag

SUPPLEMENT
• lakens € 5,00
• overige activiteiten

GRATIS BEGELEDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

Genk
op sportklas in de natuur

Sport Vlaanderen Genk ligt aan één van de toegangspoorten  
van het Nationaal Park Hoge Kempen en vlakbij de stad.

Je verblijft er in een modern sporthotel met kamers  
voor 2 en 4 personen. Bij het verblijfsgebouw liggen een sporthal  

met klimzaal, twee maneges, polyvalente buitensportterreinen en 
een uniek bikepark met pumptrack.

Je kunt hier dus paard- en ponyrijden en kennismaken met tal van 
andere sporten. We zetten de voornaamste even op een rij:  
basketbal, handbal, dans, muurklimmen, recreatiesporten,  

tafeltennis, tennis, voetbal, volleybal, hockey, mountainbike,  
pannavoetbal, fit-o-meter en oriëntatieloop.

In de dennebossen van Kattevennen kan je wandelen  
over knuppelpaden. Op 300 m van het sportcentrum,  

kun je minigolf spelen of de Cosmodrome bezoeken  
(met voorstellingen over de hemellichamen, observatorium,  

astronauten- en raketinitiatie).

In het nabij gelegen Heempark vind je een bijenhal met bijentuin, 
verschillende neerhofdieren, een Kempense bakoven, ...  

waarmee je naargelang het seizoen kan kennismaken 
 via uitgewerkte klasbezoeken.

Het openluchtmuseum Bokrijk of C-mine  
zijn zeker een bezoek waard.

Sport Vlaanderen

PRIJS PER LEERLING
• 5 dagen € 155,00
• 3 dagen € 87,00

• !: prijzen onder voorbehoud

INBEGREPEN
• volpension vanaf het middagmaal van de eerste 

dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag
• basis sport- en boerderijprogramma

SUPPLEMENT
• lakens € 7,50
• extra activiteiten waaronder de struesselkar

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 15 leerlingen

Balen
op sportklas of op boerderijklas?

Het sporthotel ligt aan de rand van het recreatie- en natuurpark 
Keiheuvel in een bosrijke omgeving. Vanaf het station van Balen of 

Mol kan je met belbus 732 naar de Keiheuvel.

Kies je voor een sportieve bosklas dan biedt Keiheuvel je de kans 
om de omgeving grondig te verkennen en een heus natuuronder-

zoek op poten te zetten: zich oriënteren in de natuur, insecten 
bestuderen, grondlagen uitspitten, ... en nadien alles letterlijk en 

figuurlijk onder de loep nemen.

Wil je sport en spel inbouwen? Geen probleem: balsporten,  
new games, GPS-schattenjacht, zwemmen, ... het kan allemaal. 
Er is de volledig omheinde en gratis toegankelijke avontuurlijke 
speeltuin, een minigolfterrein, trampolinepark, gocartparcours, 

fietsverhuur, ... Een deel van deze faciliteiten zijn gratis.

Op het domein is er een kinderboerderij waar de kinderen kunnen 
meehelpen met het voederen en borstelen van de dieren, het 

schoon houden van de stallen, de schapenkudde op de heidevlakte 
observeren, hoeveproducten verwerken, ...

Met de hele klas kunnen jullie naar een educatief melkveebedrijf. 

In voorafgaandelijk overleg met Keiheuvel  
krijgt het programma van jouw klas vorm.

Keiheuvel

60 10 2 10 108 ha 112 2 à 4 4 25 ha 3 km
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PRIJS PER LEERLING
• 5 dagen € 144,00
• 3 dagen € 98,00

INBEGREPEN
• volpension vanaf het middagmaal van de eerste 

dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag
• 1 huifkartocht (indien 5 dagen)

SUPPLEMENT
• beddengoed € 9,50 of zelf meebrengen
• 1/2 daguitstap vanaf € 6,00
• safari activiteiten

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

!: prijzen zijn hoger bij minder dan 25 betalende 
deelnemers

Hilvarenbeek (Nl)
een deugddoende sport- en bosklas

Den Elshorst ligt in Baarschot, een deelgemeente van Hilvarenbeek, 
in vogelvlucht 5 km van de Belgisch/Nederlandse grens.  

Tilburg, Eindhoven en Turnhout vormen een ‘driehoek’  
van omringende steden.

Den Elshorst ligt aan de rand van het uitgestrekte bos- en natuur-
gebied ‘De Utrecht’ van 2700 ha. Je logeert in het omgebouwde 

schuurgedeelte van een sfeervolle boerderij met 3 kamers van 12 
bedden en één kamer met 14 bedden. De eet- en recreatieruimte 
is gezellig ingericht. Buiten zijn er een terras, speelvelden en een 

dierenknuffelruimte met cavia’s. Den Elsthorst heeft een eigen 
recreatiebos met verschillende boomsoorten. Van jullie gevonden 

bosschatten kunnen jullie mooie kunstwerkjes maken of leren hoe 
een eigen schattenverzameling aan te leggen.

De kinderen leren hier waar ons voedsel vandaan komt. Dagelijks 
kunnen jullie eropuit trekken  met een grote huifkar om een bezoekje 

te brengen aan een tuinbouwbedrijf, een kippenboer, een rundvee-
bedrijf, ... We zien er hoe kaas gemaakt wordt, hoe biggetjes geboren 

worden en hoe de groenten van op het veld in de winkel belanden.

Willen jullie ook alles weten over wilde dieren? Dan kunnen jullie met 
de huifkar een dag op safariklas in de Beekse Bergen. Jullie kunnen 

er een wandelsafari van 3 km doen, inschepen voor een bootsafari 
waarbij een ranger jullie alles over de dieren op de oever vertelt of de 

safaribus nemen en te weten komen hoeveel kilo eten een leeuw of 
neushoorn elke dag nodig heeft.

Den Elshorst

PRIJS PER LEERLING
• paas- tot herfstvakantie:

€ 183,50 (incl. 10u omnisport)
€ 188,50 (incl. 10u schaatsen)

• herfst- tot paasvakantie:
€ 169,00 (incl. 10u omnisport)
€ 174,00 (incl. 10u schaatsen)

INBEGREPEN
• 5 dagen volpension vanaf het middagmaal van de 

eerste dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag

SUPPLEMENT
• lakens € 5,00
• overige activiteiten

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

Herentals
een deugddoende sport- en bosklas

Het centrum van Sport Vlaanderen Herentals vind je terug op 
één van de meest idyllische en groene plekjes van de Antwerpse 

Kempen, op 3 km van stad Herentals en op 1,5 km van het station.  
Kom te voet van aan het station, wij zorgen voor bagagevervoer.

In het sportverblijf kunnen 168 kinderen overnachten in ruime 
slaapkamers met eigen badkamer. Er zijn meerdere ontspannings-

ruimtes, leslokalen en een ruime eetzaal voor 200 personen.

We dagen je uit voor basket, netbal, volleybal, korfbal of zaal-
voetbal in onze ultramoderne sporthal. Of speel je liever tennis, 

badminton, tafeltennis of squash? Ook gymnastiek, boogschieten, 
atletiek, dans, klimmen, judo en oriëntatieloop zijn mogelijk.  

Ben je fietsgek? Kom BMX-en of mountainbiken op ons  
MTB parcours. In de zomer kan je bij ons heerlijk relaxen  

op de kajakvijver. Onze wintertroef is de half-overdekte ijspiste, 
open van eind september tot eind maart.

Combineer je sportklas met een bezoek aan één van onze buren:
het openluchtzwembad Netepark of  

het educatief water doe-centrum Hidrodoe. 
Wandel naar de toeristentoren en help geitenkaas maken  

bij boer Polle, of ga schapen knuffelen op de kinderboerderij.  
Ontdek de omgeving te voet of per fiets, met of zonder gids. 

Laat je verwonderen door de plaatselijke fauna en flora  
en leef je uit in de speelbossen in de buurt.

Sport Vlaanderen

168 1 à 6 6 29 120 ha 3 km 50 12 à 14 1 1,7 ha
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PRIJS PER LEERLING
• 5 dagen € 145,00
• 3 dagen € 75,00

INBEGREPEN
• volpension vanaf het middagmaal van de eerste 

dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag 
(zonder 4-uurtje)

• 2 centrumactiviteiten

SUPPLEMENT
• lakens € 6,00
• handdoek € 2,50
• bijkomende centrumactiviteit € 1,00

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen
• indien geen middagmaal op dag van aankomst: 

- € 10,00

Lommel
op bosklas én op vredesklas

Het Huis over Grenzen in Lommel ligt in een bosrijke omgeving bij de 
Duitse militaire begraafplaats (WO II), op ongeveer 4 km  

van het stadscentrum.

Lommel heeft een uitgebreid netwerk van wandel- en fietspaden door 
bossen en weiden. Je kan in Lommel de zogenaamde ‘Sahara’ 
 bezoeken, een uitgestrekte zandvlakte. Uniek in Vlaanderen!  

Ook kan je in Lommel het GlazenHuis  
bezoeken en er een glasblazer aan het werk zien.

Huis over Grenzen biedt een waaier aan activiteiten die in het teken 
staan van de thema’s oorlog & vrede: historische kennismaking met 

de Lommelse oorlogsbegraafplaats, bewustwording over kind-
soldaten, … De Duitse Oorlogsgravendienst heeft bij verschillende 

Duitse militaire begraafplaatsen over de wereld, zoals ook in Lommel, 
jeugdontmoetingscentra waar jaarlijks meer dan 20 000 jongeren uit 

verschillende landen de gelegenheid krijgen om rond vrede te werken 
en de geschiedenis over de oorlogen, de graven en monumenten 

beter te leren kennen.

Het Lommels centrum heeft 64 bedden verdeeld over 14 kamers voor 
1 tot 8 personen. Je logeert in volpension, met ‘s middags een warme 

lunch. Voor binnenactiviteiten zijn er 2 lokalen ter beschikking. Voor 
buitenactiviteiten ligt er bij het centrum een groot speelveld.

Voor meer informatie over het programma  
kan je steeds terecht bij VOK.

Huis over GrenzenDe Bosberg Houthalen

PRIJS PER LEERLING
• € 154,00

INBEGREPEN
• 5 dagen volpension vanaf het middagmaal van de 

eerste dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag
• 1 zwembeurt

SUPPLEMENT
• lakens € 7,00
• fiets € 14,00/dag
• extra zwembeurt: € 43,00/groep
• door de Bosberg uitgewerkt activiteitenprogramma: 

€ 1,00/ll.

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

op zoek naar natuur, sport & avontuur  
of techniek & wetenschap?

De Bosberg is een aangenaam verblijfscentrum in de bossen van Kel-
chterhoef, een echte natuurparel en meteen ook de ideale plek voor 
een introductieweek, technoklas, bosklas of een combinatie ervan!

De Bosberg staat garant voor een aangenaam verblijf in  
comfortabele kamers voor 2 tot 4 personen, met douche en toilet.

Met het eigen zwembad, de sportloods, de recreatiezaal, de speel-
tuin, de vele sport- en speelvelden, het speelbos en de avonturen-

speeltuin kan je gemakkelijk zelf een uitdagend activiteitenpro-
gramma samenstellen en dit vaak zelfs zonder meerkosten.

De Bosberg is bovendien een schitterende uitvalsbasis voor 
allerhande wandelingen of fietstochtjes in de omliggende natuur-
gebieden. Zo kan je bv. kiezen voor het ‘Beestige Bomenpad’, het 

‘Regenboogpad’, de ‘6 Domeinentocht’, een wandelingetje naar 
een picknickeiland, een oriëntatiezoektocht, een fietsrally, een op-

drachtentocht met ‘De Bomenkist’, een fietstocht naar Bokrijk, ...
Gebeten door techniek? Dan heeft de techniek- en wetenschaps-

academie Greenville voor jouw klas een enorm aanbod  
van uitdagende workshops.

Indien gewenst, combineert De Bosberg in overleg met jou uit 
het enorme aanbod van activiteiten op en rond het domein een 

programma op maat voor jouw klas. Succes verzekerd!

Kies voor een openluchtklas in De Bosberg en beleef een onverge-
telijk verblijf met jouw klas in de volle natuur!

200 2 à 4 4 10 450 ha 64 1 à 8 2
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PRIJS PER LEERLING
• 5 dagen € 182,50
• 3 dagen € 109.50

INBEGREPEN
• volpension vanaf het middagmaal van de eerste 

dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag

SUPPLEMENT
• lakens € 10,00

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

EXTRA INFO
• minimum 25 betalende personen

Peer
op bosklas in een gloednieuw centrum

Heideven ligt in de Limburgse gemeente Kleine-Brogel, een deelge-
meente van Peer, op de rand van een uitgestrekt bosgebied.

Heideven, gelegen midden in de natuur, biedt haar gasten comfort, 
rust, ruimte en stilte om heerlijk van de omgeving te kunnen genieten.

Het hoofdgebouw Heideven biedt 62 slaapplaatsen.  
Het gebouw Vennekens biedt 20 slaapplaatsen.

Heideven heeft een ruime eetzaal, met aansluitend een overdekt 
buitenterras, zodat jullie bij mooi weer buiten kunnen eten.

Er zijn verschillende activiteitenlokalen en een groot uitnodigend 
grasveld voor buitenspelen.

Heideven is een prima uitvalsbasis om de omliggende bossen en 
beekvalleien te exploreren.

Een bezoek aan de historische stad Peer, met het oudste stadhuis 
van Limburg, is best wel de moeite waard. Wisten jullie dat de 

wereldberoemde schilder Pieter Bruegel de Oude hier in de buurt 
geboren werd en heel wat inspiratie opdeed voor zijn schilderijen?

Heb je interesse om alpaca-verzorger te worden? Wil je liever in een 
kano het riviertje de Dommel afvaren? Of lijkt het je leuk om het 

Blotevoetenpad in Zutendaal te verkennen?

Voor informatie over de programmamogelijkheden  
kan je steeds bij VOK terecht.

Heideven

PRIJS PER LEERLING
• 5 dagen € 161,40

INBEGREPEN
• volpension vanaf het middagmaal van de eerste 

dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag

SUPPLEMENT
• lakens € 5,00

SPORT
• sportpakket €4,20 per 1/2 dag
• sportbegeleider € 25,00/uur

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

EXTRA INFO
• promotie: in november, december, januari,  

februari en maart korting van € 2,20/nacht/ll. 

Maaseik
een reuze watersportklas

Sporta-Spot Maasland, de Sporta-beachclub in Maaseik, biedt je 
alles om gezond te leren en te ontspannen met de schoolgroep. Het 

is een echt watersportparadijs met privézandstrand aan de Heren-
laakplas, te midden van verschillende natuurparken en vlak bij de 

historische stad Maaseik.

Sporta-Spot Maasland biedt activiteiten voor een echte watersport-
klas. Denk maar aan een banana-ride, kajak of kano, SUP, water-
skiën, tube-racen … Of je kan opteren voor wat meer variatie en 

combineren met trampolinespringen, de speleobox of giant games.

Schoolgroepen op een gezonde manier laten ontspannen in een 
natuurlijke omgeving? Dat is de missie van Sporta-Spots. Hun  

medewerkers stellen alles in het werk om van jullie groepsverblijf 
een topmoment te maken. Vandaar de slogan: ‘Alles voor de groep’.

Zelf koken? Daar hoef je het hoofd niet over te breken. Het centrum-
team neemt je alles uit handen, inclusief vieruurtje. Vegetariërs, 

medische diëten, …? Er wordt rekening mee gehouden.

Sporta-Spot Maasland is de perfecte uitvalsbasis voor allerhande  
activiteiten en ontspanning in Maaseik en omgeving. Talrijke wandel- 

en fietsroutes leiden je door de pracht van de historische stad Maaseik 
en de verschillende natuurparken rond Sporta-Spot Maasland.

Voor meer informatie over de mogelijkheden  
kan je ook steeds bij VOK terecht.

Sporta-Spot Maasland

78 4 à 6 1 24 2 ha 62 + 20 2 à 16 5 7 km
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Tongerlo

PRIJS PER LEERLING
• paas- tot herfstvakantie

€ 160,40 slaapzaal
€ 170,40 kamer zonder eigen sanitair
€ 180,40 kamer met sanitair

• herfst- tot paasvakantie
€ 144,40 slaapzaal
€ 150,40 kamer zonder eigen sanitair
€ 156,40 kamer met sanitair

INBEGREPEN
• 5 dagen volpension vanaf het middagmaal van de 

eerste dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag
• 8 halve dagen sport

SUPPLEMENT
• beddengoed € 6,00
• sportpakket € 2,50/halve dag/pers
• gebruik sporthal € 6,00/u/terrein
• sportbegeleider € 25,00/uur

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

EXTRA INFO
• in november, december, januari, februari en maart 

korting + gebruik sporthal gratis

op sport- of op bosklas?
Sporta-Spot Kempen, het Sporta-centrum in Tongerlo, biedt je alles 
om gezond te leren en te ontspannen in groep. Het is een sportcen-

trum van 13 ha, verscholen onder de bomen naast de norbertijnenab-
dij van Tongerlo. Een groene hotspot met een waaier aan competi-

tief-sportieve en ontspannend-recreatieve activiteiten.

Met 2 volledig uitgeruste sporthallen, 3 voetbalvelden, 1 bmx-piste, 8 
basketbalvelden, een atletiekpiste, dansstudio’s, Finse piste, … leeft 

het schoolgaand volkje zich gegarandeerd uit. Vul dat lijstje aan met 
knallers van activiteiten zoals airtrack, hoogtouwenparcours, kubb, 

minigolf, beachvolleybal, … en je verblijf kan niet meer stuk.

Schoolgroepen op een gezonde manier laten ontspannen in een  
natuurlijke omgeving? Dat is de missie van Sporta-Spots. Hun 

medewerkers stellen alles in het werk om van jullie groepsverblijf een 
topmoment te maken. Vandaar hun slogan: ‘Alles voor de groep’.

Zelf koken? Daar hoef je het hoofd niet over te breken. Het keuken-
team neemt je alles uit handen, inclusief vieruurtje. Vegetariërs, 

medische diëten, …? Er wordt rekening mee gehouden.

Zwemmen, een dagje Bobbejaanland, een bezoek aan de abdij met 
haar Da Vinci-museum? Sporta-Spot Kempen is de ideale uitvalsbasis 

voor culturele en sportieve activiteiten in de hele Kempen.

!: De tarieven voor leerlingen ouder dan 12 jaar zijn hoger  
en kan je bij ons bekomen.

Sporta-Spot Kempen

PRIJS PER LEERLING
• € 196,75

INBEGREPEN
• 5 dagen volpension vanaf het middagmaal van de 

eerste dag t.e.m. het middagmaal van de laatste dag
• lakens
• speeltuin, minigolf, sportterreinen, springkasteel, 

tafeltennis

SUPPLEMENT
• overige activiteiten
• huurfietsen
• eindschoonmaak klaslokalen

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 aanwezige leerlingen

EXTRA INFO
• promotie: - € 11,75 indien geen middagmaal op de 

eerste dag

Retie
een bosklas in het groen

In de Antwerpse Kempen te midden van bos en heide  
ligt het verblijfscentrum Corsendonk De Linde.

De groene gemeente Retie biedt tal van mogelijkheden, zoals de 
eeuwenoude ‘gerechtslinde’,  een windmolen én een watermolen. 

Je kan op ontdekking in het 163 ha grote Prinsenpark  
met een rijke verzameling bomen en vogels.

Je kan op pad met de huifkar of een toeristisch treintje.  
Of misschien wil je een leerrijk bezoekje brengen  

aan het ecocentrum?

Je kan de Nete afvaren in een kajak of leren touwtrekken  
bij De Touwtrekkers van Retie.

In Balen kan je de Sint-Jozefshoeve bezoeken en in Geel ontvangt 
de Hooibeekhoeve je met plezier. Je kan er kennismaken  

met het productieproces van melk.

De Linde is een comfortabel centrum met in alle kamers sanitair en 
met verschillende activiteitenlokalen, een eetzaal, een polyvalent 
sportterrein, petanque, minigolf, tafeltennis, touwenparcours, ...

Het centrum stelde een uitgebreide activiteitenbrochure samen. 
Op eenvoudig verzoek sturen wij jou deze brochure toe.

Corsendonk De Linde

200 4 à 5 10 7 5 ha 465 2 à 20 16 42 13 ha
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