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Programma Joetz

Voor meer informatie: surf zeker eens naar onze 
website www.joetz.be (optie Vlaams-Brabant). 
U kan ons ook altijd telefonisch of via mail  
bereiken. 

Volg ons ook via sociale media, zodat je niets van 
ons aanbod mist! 

Facebook: JOETZ Brabant 
Instagram: @joetzbrabant

• Onze verblijven in de krokusvakantie  p.23
• Onze speelpleinen in de paasvakantie  p.23
• Onze tweetalige verblijven in de  

zomervakantie (i.s.m. Latitude Jeunes)  p.24
• Onze binnenlandse verblijven in de  

zomervakantie    p.24
• Onze buitenlandse verblijven in de  

zomervakantie     p.26
• Word animator bij JOETZ Brabant! p.29

krokus-, paas & 
zomervakantie 2023

Programma
JOETZ Brabant

In 2023 staan we opnieuw voor jullie klaar met een uitgebreid en gevarieerd vakantie- en  
vormingsaanbod. Ga mee op binnen- of buitenlandse vakantie met onze opgeleide animatoren 
of volg zelf een vorming tot animator. Laat je overtuigen door ons programma en beleef een  
fantastische zomer met JOETZ! 

Waarom JOETZ Brabant? 
Bij JOETZ kan iedereen terecht voor een leuke vakantie, een 
boeiende vorming of een verrijkende workshop. Heel onze 
werking draait op gemotiveerde vrijwilligers die steeds het 
beste van zichzelf geven in al onze projecten. Voor jongeren, 
door jongeren!

Meer info? 
Je kan JOETZ Brabant bereiken via:  
T 02 546 15 69 
E joetz.brabant@solidaris.be 
W www.joetz.be (optie Vlaams-Brabant) 
A Zuidstraat 120, 1000 Brussel

V    Tot 210 euro tussenkomst per verblijf.
V  Onze verblijven zijn ook fiscaal aftrekbaar.

Je ziekenfonds  
komt tussen

Voor meer details over de vakanties en de algemene voorwaarden kan je surfen naar www.joetz.be  (optie Vlaams-Brabant).  
De rode prijzen gelden alleen voor de leden van Solidaris Brabant die in regel zijn met hun aanvullende verzekering. 
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17 FEBRUARI – 25 FEBRUARI 2023 
Ski- en snowboardvakantie  @ 
Oostenrijk
Tijdens enkele uurtjes les in de ski-
school wordt je ski-/snowboardniveau 
bepaald. De Oostenrijkse skimonitors 
delen je in bij de ski- of snowboard-
groep van je niveau. Daarna ski je met 
je groep en JOETZ-animator in de 
hele Zillertal Arena. Sneeuwsportpret 
gegarandeerd in het grootste skige-
bied van het Zillertal. Opgelet! Enkel 
voor gevorderde skiërs/snowboarders. 
Na de indeling in je niveaugroep is er 
enkel skibegeleiding. In samenwerking 
met JOETZ Antwerpen. 
• Gerlos, Oostenrijk / Busreis van-

uit Gent, Berchem of Rijmenam
• 13 t.e.m. 17 jaar 
• Prijs: 855 / 735 euro 

De Superskipas* is in de prijs 
inbegrepen. 

* Supplement 'Superskipas': 107 euro voor deelnemers 
vanaf 16 jaar (°2007 of vroeger)  
 
17 FEBRUARI – 25 FEBRUARI 2023

Sneeuw, slopes en Slovenië 
Een vakantie voor beginnende skiërs & 
snowboarders. Leef je uit op één van 
de mooiste skipistes van Slovenië.  
In kleine groepjes en met gediplo-
meerde ski-of snowboardanimatoren 
leer je in no time hoe je afdalingen 
moet nemen.  
Ook tijdens de skivrije momenten 
krijgt verveling geen kans, daar staan 
onze JOETZ-animatoren garant voor.  
In samenwerking met JOETZ 
West-Vlaanderen. 
• Bohinj, Slovenië / Busreis 
• 11 t.e.m. 17 jaar 
• Prijs: 800 / 695 euro 

Onze verblijven tijdens de krokusvakantie

19 FEBRUARI – 24 FEBRUARI 2023
Krokusvakantie aan zee @ 
Nieuwpoort
Lekker uitwaaien aan zee, de krokus-
vakantie was nog nooit zo leuk. We 
logeren een weekje in De Barkentijn, 
op de dijk van Nieuwpoort. Met het 
strand aan onze voeten en de duinen 
op wandelafstand is vakantiepret ver-
zekerd. En een daguitstap naar Plopsa-
land zorgt voor de kers op de taart.  
In samenwerking met JOETZ 
West-Vlaanderen  
• Nieuwpoort / Busreis 
• 6 t.e.m. 12 jaar 
• Prijs: 253 / 178 euro  

19 FEBRUARI – 24 FEBRUARI 2023
Krokus – Kleuters @  
Merelbeke
"Kom dan maken we een sneeuwman 
…" ! Ben jij ook zo een fan van ren-
dieren, ijskastelen en sneeuwballen? 
Dan ga je deze WINTERweek uit je vel 
bibberen van opwinding! Maar geen 
paniek, we voorzien ook op tijd en 
stond een warme chocomelk (met 
véél slagroom) om weer op te warmen. 
En als het even te frisjes wordt in De 
Stobbe, dan trekken we eropuit naar 
een  grote binnenspeeltuin waar we 
het wel snel warm zullen krijgen van al 
dat spelen. 
In samenwerking met JOETZ 
Oost-Vlaanderen.  
• Merelbeke / Eigen vervoer 
• 3 t.e.m. 5 jaar 
• Prijs: 285 / 150 euro 

19 FEBRUARI – 24 FEBRUARI 2023 
Krokus – Midi’s @ Merelbeke 
Hou jij ook zo van die typische 'win-
terdingen'? Zoals je warm induffelen 
met een sjaal en muts?  En een lekkere 
warme chocomelk met veel slagroom 
drinken? Dan ga je je op dit kamp he-
lemaal thuis voelen. Alles staat in het 
thema van jouw favoriete seizoen! 
Daar bovenop gaan we eens ijsschaat-
sen én maken we een daguitstap naar 
een stoere binnenspeeltuin! 
In samenwerking met JOETZ 
Oost-Vlaanderen.  

• Merelbeke / Eigen vervoer 
• 6 t.e.m. 9 jaar 
• Prijs: 285 / 150 euro
 
19 FEBRUARI – 24 FEBRUARI 2023 
Schaatskamp – Midi’s @  
Merelbeke 
Droom jij er regelmatig van om te 
kunnen zweven over het ijs? Sierlijk 
en foutloos … Zoals een echte kunst-
schaatser? Maar weet je niet waar te 
beginnen? Dan moet je met ons mee 
op schaatskamp! Of je nu een begin-
ner bent, of een pro … Wij voorzien 
professionele begeleiding zodat je 
tegen het einde van de week perfect 
weet hoe je jezelf recht moet houden 
op het ijs. En wie weet kan je tegen 
dan ook al wat leuke kunstjes!  
In samenwerking met JOETZ 
Oost-Vlaanderen. 
• Merelbeke / Eigen vervoer 
• 6 t.e.m. 9 jaar 
• Prijs: 305 / 170 euro

Onze speelpleinen  
tijdens de paasvakantie
3 APRIL – 7 APRIL 2023 
Zot van Japan @ Brussel
Houd je van ninja’s, samoerai en dra-
ken? Kijk je graag Japanse tekenfilms en 
series? Wil je eens origami leren maken 
of je eigen manga tekenen? Schrijf je 
dan als de bliksem in voor deze speel-
week waar we alles te weten komen 
over het mysterieuze land Japan!
• Brussel (Lemonnier) / Eigen vervoer 
• 4 t.e.m. 12 jaar 
• Prijs: 70 / 40 euro 
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11 APRIL – 14 APRIL 2023  
(Let op: 10/04 zijn we gesloten  
vanwege Paasmaandag)
Op ontdekking in de stad @ 
Brussel  
Tijdens dit speelplein gaan we op ont-
dekking in Brussel. We gaan samen op 
uitstap en verkennen de hoofdstad op 
onze eigen manier. Manneke Pis, het 
Atomium, de Grote Markt … Alles kan 
en alles mag! Maak je klaar voor een 
week vol sport, spel en plezier! 
• Brussel (Lemonnier) / Eigen 

vervoer 
• 4 t.e.m. 12 jaar 
• Prijs: 56 / 32 euro 

 

 

Onze tweetalige  
verblijven tijdens de  
zomervakantie i.s.m. 

Latitude Jeunes 
8 JULI – 15 JULI 2023
Voetjes in het zand @ Nieuw-
poort
Kom samen met ons lekker uitwaaien 
aan zee! We slapen op een unieke 
locatie op de dijk, waarbij het strand, 
de duinen en de zee nooit ver weg 
zijn. Zwemmen, zandkastelen maken 
en ijsjes eten staan sowieso op het 
programma. Vergeet zeker je zonne-
crème niet!  
In samenwerking met Latitude Jeunes 
Brabant. 
• Nieuwpoort/ Busreis vanuit 

Evere of Leuven 
• 6 t.e.m. 13 jaar 
• Prijs: 440 / 230 euro  
 

29 JULI – 5 AUGUSTUS 2023

Initiatie Boks @ Spa 
Boksen is veel meer dan alleen maar 
techniek. Tijdens deze week krijg je 
professionele begeleiding van een 
expert, die je ook de juiste mentaliteit 
aanleert en focust op het respect voor 
elkaar. Het domein van Mambaye is de 
perfecte locatie voor ochtendjoggings 
en outdoor-lessen. Trek je handschoe-
nen aan en maak je klaar om aan de 
slag te gaan! In samenwerking met 
Latitude Jeunes Brabant.  
• Spa / Busreis vanuit Evere 
• 11 t.e.m. 17 jaar 
• Prijs: 440 / 300 euro

 

29 JULI – 5 AUGUSTUS 2023

Sport- en avonturenkamp @ Spa 
In het groene Spa gaan we op zoek 
naar de grootste sportievelingen. 
Avontuurlijke buitenactiviteiten zoals 
muurklimmen en via ferrata staan op 
het programma. Als je daarna nog niet 
moe bent, kan je je talenten laten zien 
tijdens verschillende sportactiviteiten. 
Kan jij je energie tijdens de zomerva-
kantie nergens kwijt? Wij bieden de 
perfecte oplossing tijdens deze onver-
getelijke week! In samenwerking met 
Latitude Jeunes Brabant. 
• Spa / Busreis vanuit Evere 
• 11 t.e.m. 17 jaar 
• Prijs: 440 / 300 

 
12 AUGUSTUS – 19 AUGUSTUS 2023
De dijk is van ons! @  
Nieuwpoort 
Wat is er leuker dan onze eigen 
Belgische kust? Wie houdt er niet van 
gocarts, spelen in de duinen en zelf-
gemaakte bloemen verkopen op het 
strand? Onze thuisbasis is het prach-

tige vakantiecentrum De Barkentijn, 
waar je slaapt met zicht op zee. Onze 
animatoren staan alvast te popelen 
om jullie een topweek te bezorgen! In 
samenwerking met Latitude Jeunes 
Brabant.
• Nieuwpoort/ Busreis vanuit 

Evere of Leuven 
• 6 t.e.m. 13 jaar 
• Prijs: 440 / 230 euro

Onze binnenlandse 
verblijven tijdens de  

zomervakantie:

2 JULI – 7 JULI 2023
Zomer aan zee – Midi’s @ 
Nieuwpoort
We duiken deze vakantie in de wonde-
re wereld van …  
de zee! We gaan samen op zoek naar 
zee- en schelpvriendjes, spelen in de 
dansende golven, bouwen de mooiste 
zandkastelen … En als kers op de  
taart gaan we ook een dag naar Plop-
saland! Aan zee kan het allemaal!  
In samenwerking met JOETZ 
Oost-Vlaanderen.  
• Nieuwpoort / Busreis vanuit 

Aalst, Gent of Sint-Niklaas 
• 6 t.e.m. 9 jaar 
• Prijs: 330 / 255 euro  

 
2 JULI – 7 JULI 2023 
Zomer aan zee – Maxi’s @ 
Nieuwpoort 
We duiken deze vakantie in de won-
dere wereld van … de zee! We gaan 
samen op zoek naar zee- en schelp-
vriendjes, spelen in de dansende gol-
ven, bouwen de mooiste zandkastelen 
… En als kers op de taart gaan we ook 
een dag naar Plopsaland! Aan zee kan 
het allemaal!  
In samenwerking met JOETZ 
Oost-Vlaanderen.  
• Nieuwpoort / Busreis vanuit 

Aalst, Gent of Sint-Niklaas 
• 10 t.e.m. 12 jaar 
• Prijs: 330 / 255 euro

6 JULI – 21 JULI 2023
Pretparkkamp – Maxi’s @ 
Sint-Niklaas 

Programma Joetz
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Lachen in een rubberbootje op de Big 
Bang, brullen in de Pixarus, of gieren 
van plezier op de Dalton Terror … Krijg 
je maar niet genoeg van pretparken? 
Dan heb ik goed nieuws voor jou, want 
tijdens deze vakantie doen we er drie! 
Net zoals vorig jaar staan Walibi en 
Bobbejaanland op ons lijstje, en als ex-
traatje bereiden we uit met een dagje 
'Toverland'!  
In samenwerking met JOETZ 
Oost-Vlaanderen. 
• Sint-Niklaas / Eigen vervoer 
• 10 t.e.m. 12 jaar 
• Prijs: 340 / 265 euro  
 
17 JULI – 21 JULI 2023
Buitengewoon beestig @ Wor-
tel 
Dit kamp is iets voor echte dieren-
vrienden. Heel de week sta je mee in 
voor het verzorgen van allerlei boer-
derijdieren: schapen, geitjes, kippen, 
en de mascotte van de boerderij: 
een gigantisch varken! Alles staat in 
teken van de boerderij, waar we de 
hele week pret beleven en spelletjes 
spelen. Naast de boerderijdieren leer 
je super veel bij over de allerkleinste 
beestjes: insecten.  
In samenwerking met JOETZ Limburg.   
• Wortel / Busreis vanuit Hasselt 

en Lummen 
• 6 t.e.m. 9 jaar 
• Prijs: 330 / 270 euro  

17 JULI – 21 JULI 2023

BEESTIG koel @ Wortel 
Vind je het heerlijk om wakker te 
worden tussen de kippen, geitjes en 
schaapjes?  We leven de hele week op 
de boerderij met alle dieren, waar we 
van het echte boerderijleven kun-
nen proeven. Elke dag geven we de 

dieren eten en zorgen we ervoor dat 
ze het naar hun zin hebben. Heb jij al 
zin om je handen vuil te maken in de 
moestuin en de dieren eens goed te 
vewennen?  Dan is dit beestig koe-le 
kamp op jouw lijf geschreven! 
In samenwerking met JOETZ Limburg. 
• Wortel / Busreis vanuit Hasselt 

en Lummen 
• 9 t.e.m. 12 jaar 
• Prijs: 330 / 270 euro  

23 JULI - 28 JULI 2022
3HZ- KAMP – Bekend van Ket-
net! @ Nieuwpoort 
Ga mee op zoektocht met Felix en 
zijn vrienden die via een walkman het 
verleden kunnen horen. De vrienden-
groep gaat op zoek naar Sammy’s neef 
Robin die in 2012 vertrok om mysteri-
euze redenen. 
Ga jij mee op zoek naar Robin? 
Voor dit kamp werken wij samen met 
VRT & Ketnet. Tijdens het kamp komt 
de cast van 3Hz ook op bezoek, om 
samen een fijne dag te beleven inclu-
sief een meet & greet! In samenwer-
king met JOETZ West-Vlaanderen. 
• Nieuwpoort / Eigen vervoer of 

busreis vanuit Kortrijk, Ieper, 
Brugge of Roeselare

• 6 t.e.m. 12 jaar 
• Prijs: 280 / 205 euro 

23 JULI - 28 JULI 2022
Musicalkamp aan zee @ 
Nieuwpoort
Na een succesvolle zomer, organiseren 
we ook dit jaar opnieuw musicalstages 
aan zee. Hou je van zingen, dansen en 
acteren? Kies dan voor één van onze 
musicalvakantiekampen. Je krijgt les 
van professionals uit het vak die te 
zien zijn op de planken van de laatste 
familiemusicals. En op het einde van 
de week is het showtime! Laat zien 
wat je hebt geleerd aan ouders, familie 
en vrienden. Geen ervaring op het 
podium? Je enthousiasme en inzet zijn 
het belangrijkste! In samenwerking 
met JOETZ West-Vlaanderen.  
• Nieuwpoort / Eigen vervoer of 

busreis vanuit Kortrijk, Ieper, 
Brugge of Roeselare 

• 8 t.e.m. 15 jaar 
• Prijs: 380 / 305 euro  

6 AUGUSTUS – 11 AUGUSTUS 2023 
Bouwkamp – Kleuters @ 
Sint-Niklaas
Deze week gaan we aan de slag met 
de leukste bouwpakketten op kinder-
maat! Hou jij er ook zo van om leuke 
dingen in elkaar te steken en vervol-
gens in te kleuren  
of te verven? Dan ga je deze week wel 
weten wat doen!  
Maak de mooiste creaties en ga er op 
het einde van de week trots mee naar 
huis!  
In samenwerking met JOETZ 
Oost-Vlaanderen.  
• Sint-Niklaas / Eigen vervoer 
• 3 t.e.m. 5 jaar 
• Prijs: 250 / 175 euro  

6 AUGUSTUS – 11 AUGUSTUS 2023
Bootcamp sociale media @ 
Sint-Niklaas
Beheersen Facebook, TikTok & In-
stagram jouw leven, maar ben je niet 
zeker of je veilig bezig bent? Op deze 
bootcamp leren we je doorheen de 
week hoe je vlogs, stories en TikTok 
video's in elkaar bokst. We zetten 
de do's en don'ts op een rijtje met 
extra oog voor online veiligheid. Aan 
het einde van de week ben je ge-
garandeerd een 'social media ex-
pert(e)'! In samenwerking met JOETZ 
Oost-Vlaanderen. 
• Sint-Niklaas / Eigen vervoer 
• 9 t.e.m. 12 jaar 
• Prijs: 295 / 220 euro  
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dag zijn er activiteiten met je lieve-
lingsdier voorzien. Zowel beginners als 
gevorderden zijn hier welkom. Paar-
denliefhebbers, laat jullie horen, want 
we gaan in galop naar Oud-Heverlee! 
In samenwerking met Meerdalhof 
Oud-Heverlee.  
• Oud-Heverlee / Eigen Vervoer 
• Vanaf 8 jaar 
• Prijs: 365 / 285 euro 

9 JULI – 26 AUGUSTUS 2023
Taalkampen Frans of Engels @ 
De Panne
Ben je op zoek naar een leerrijk en 
leuk taalkamp? Kom met ons mee 
naar De Panne en verbeter samen met 
Intaco jouw Frans of Engels! Intaco 
biedt extra activiteiten aan zoals bv. 
Aquafun. Gelieve hiervoor met hen 
contact op te nemen (www.intaco.be). 
In samenwerking met Intaco.  
• 8 t.e.m. 12 jaar & 12 t.e.m. 18 jaar 
• De Panne / Eigen vervoer 
• Prijs: v.a. 599 / 475 euro 
• Neem een kijkje op onze 

website www.joetz.be (optie 
Vlaams-Brabant) voor ons  
volledig aanbod aan taalkampen.  

Onze buitenlandse 
verblijven tijdens de 

zomervakantie 
2 JULI – 11 JULI 2023

Arrivederci JOETZ @ Italië 
Het Mergozzomeer behoort tot één 
van de zuiverste grote meren van 
Italië. Het is heerlijk genieten op deze 
prachtige plek die al enkele jaren onze 
vaste stek is voor een chille strandva-
kantie. Leuke activiteiten ter plaatse 

wisselen af met eilandhopping, een 
uitstap naar Milaan ... 
In samenwerking met JOETZ 
Oost-Vlaanderen.
• Mergozzo, Italië / Busreis 
• 13 t.e.m. 15 jaar 
• Prijs: 750 / 615 euro

3 JULI – 7 JULI 2023
Safari-Rangercamp @ Beekse 
Bergen 
Vijf dagen op safari tussen de giraffen, 
zebra's en olifanten. We slapen in een 
bungalow midden in het Safari Resort 
van de Beekse Bergen. 's Nachts hoor 
je de leeuwen brullen en kwetteren de 
Afrikaanse vogels er vrolijk op los! De 
rangers van het park begeleiden ons 
een hele week naar alle dieren met 
bus-, boot- of wandelsafari.  
In samenwerking met JOETZ 
West-Vlaanderen.
• Beekse Bergen, Hilvarenbeek / 

Busreis vanuit  
Roeselare, Gent of Antwerpen 

• 6 t.e.m. 12 jaar 
• Prijs: 355 / 295 euro 

10 – 14 JULI 2023
Citytrip Malta 
Op citytrip naar een eiland in de Mid-
dellandse zee? Wat wil je nog meer? 
JOETZ trekt naar Malta waar we 5 
dagen lang logeren in het toeristische 
Sliema! We genieten van alle cultuur 
& bezienswaardigheden die Malta te 
bieden heeft, waaronder een uitstap 
naar de hoofdstad Valetta. Onze 
JOETZ-begeleiding zorgt voor een 
gevarieerd aanbod aan activiteiten en 
excursies. In samenwerking met JOETZ 
West-Vlaanderen. 
• Sliema, Malta / Vliegreis vanuit 

Brussels Airport Zaventem 
• 14 t.e.m. 17 jaar 
• Prijs: 555 / 495 euro

14 – 25 JULI 2023
Adriatische Kust @ Slovenië 
Dit plekje aan de Sloveense Rivièra 
met baaien, rotspartijen, zandstran-
den en groene bergen landinwaarts is 
een prachtige bestemming voor een 
strandvakantie. We gaan op ontdek-
king naar mooie kuststadjes met Veni-
tiaanse glorie en bezoeken de histori-
sche havenstad Koper. Maar voor vele 
is genieten van de zonnige stranden 

20 AUGUSTUS – 25 AUGUSTUS 
2023
Fietsvakantie – Midi’s @ Kield-
recht 
Ben jij de volgende Remco Evenepoel? 
Of begin je nog maar net, maar heb je 
een enorme passie voor fietsen? Ons 
'Trap-het-af'-kamp staat volledig in 
het teken van fietsen! We leren onze 
fiets onderhouden aan de hand van 
een leuke workshop, maar zorgen ook 
voor ontspanning. Fun staat deze week 
centraal, maar safety first! In samen-
werking met JOETZ Oost-Vlaanderen.  
• Kieldrecht / Eigen vervoer 
• 6 t.e.m. 9 jaar 
• Prijs: 250 / 175 euro  

20 AUGUSTUS – 25 AUGUSTUS 
2023 
Rolschaatsen – Maxi’s @  
Kieldrecht 
JOETZ neemt in augustus een vliegen-
de/rollende start … Want we halen 
onze rolschaatsen/inlineskates uit de 
kast. Voor dit kamp werken we samen 
met een ervaren lesgever/lesgeefster 
die ons aan de hand van oefeningen, 
spelletjes en parcours de juiste tech-
nieken aanleert.  
In samenwerking met JOETZ 
Oost-Vlaanderen.  
• Kieldrecht / Eigen vervoer 
• 10 t.e.m. 12 jaar 
• Prijs: 250 / 175 euro  

18 – 22 JULI, 25 –29 JULI EN
1 –5 AUGUSTUS 2023
Paardenkamp @ Oud-Heverlee
Bij het Meerdaalhof staan er getrainde 
lesgevers klaar om jou een onverge-
telijke week te bezorgen. Vier uur per 

Programma Joetz
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en een verfrissende duik nemen in de 
heldere ondiepe zee het summum van 
deze zonnige vakantie. In samenwer-
king met JOETZ Antwerpen. 
• Ankaran, Slovenië / Busreis 
• 22 t.e.m. 17 jaar 
• Prijs: 764 / 599 euro

10 – 19 JULI 2023

Sweden by horse
Ze zijn slim, groot én snel. Dat zijn al 
drie goede redenen om van paarden te 
houden! En wat kan er dan nóg leuker 
zijn dan een prachtig land te ontdek-
ken samen met dit geweldige dier? 
Schrijf je in voor ons paardenkamp in 
Zweden en beleef unieke tijden in een 
schitterende omgeving. In stap, draf of 
in galop trek je langs een verbluffend 
landschap waar de meeste ruiters in 
België alleen maar van kunnen dromen. 
Hebben we al gezegd dat ervaring met 
paarden niet per se nodig is? Wij leren 
je namelijk de kunstjes van het vak, 
zodat jij en je paard een onafscheide-
lijk duo worden. In samenwerking met 
JOETZ Limburg.   
• Värmland, Zweden / Busreis 

vanuit Gent,  
Antwerpen of Lummen 

• 12 t.e.m. 15 jaar 
• Prijs: 680 / 545 euro 

10 JULI – 19 JULI 2023

Great Outdoors @ Zweden 
Zweden is het land van ongerepte na-
tuur. En wees maar zeker dat we zullen 
genieten van al die groene pracht. Zo 
trotseren we water, land en lucht met 
spectaculaire en avontuurlijke activi-
teiten zoals kanovaren, rotsklimmen en 
een oriëntatietocht. Ook boksen we 
een heuse survivaldag in elkaar, doen 
we een hoogteparcours en koken 
we een potje rond een lekker warm 

kampvuur. Oh ja, afkoelen doen we 
in een superleuk waterpretpark! Lang 
leve Zweden! 
In samenwerking met JOETZ Limburg. 
• Värmland, Zweden / Busreis van-

uit Gent, Antwerpen of Lummen 
• 12 t.e.m. 15 jaar 
• Prijs: 680 / 545 euro 
 
10 JULI – 19 JULI 2023

Expeditie Zweden 
Schrikt een flinke portie avontuur 
je niet af? Kom dan mee naar Zwe-
den, het land van enorme bossen en 
krachtige waterstromen. Aan beleving 
en actie geen gebrek, want we ont-
dekken dit Scandinavische land aan de 
hand van een mountainbiketocht, een 
wandeltrektocht en zelfs een 
driedaagse kanotrektocht! Je leert de 
typische survivalskills zoals koken op 
een kampvuur en overnachten onder 
een geweldige sterrenhemel in een 
tipi. Maar we maken ook tijd om even 
uit te blazen en de batterijen op te 
laden tijdens een ontspannende dag. 
Klaar om te genieten? In samenwer-
king met JOETZ Limburg.
• Värmland, Zweden / Busreis van-

uit Gent, Antwerpen of Lummen 
• 16 t.e.m. 18 jaar 
• Prijs: 680 / 545 euro  
 
22 JULI – 30 JULI 2023

Het Salzachdal @ Oostenrijk 
Wil je een ontspannende vakantie met 
een vleugje actie? Met een natuurlijk 
meer om in te zwemmen, in- en out-
door sportvelden en trampolines, een 
eigen disco … heeft jeugdhotel Schlos-
shof alles wat je hartje begeert. Op 
het programma staan toffe outdoor 
activiteiten: een spectaculaire tocht 
door een kloof,  zomerrodelen, moun-
taincarten … (volgens weer/samen-
stelling groep). Sightseeing, shoppen, 
relaxed terrasje? Het stadscentrum ligt 
op wandelafstand, een korte trip met 
citybus. In samenwerking met JOETZ 
Antwerpen.
• St. Johan im Pongau, Oostenrijk 

/ Busreis 
• 14 t.e.m. 17 jaar 
• Prijs: 576 / 456 euro

31 JULI – 4 AUGUSTUS 2023
Safari-Rangercamp @ Beekse 
Bergen 
Vijf dagen op safari tussen de giraffen, 
zebra's en olifanten. We slapen in een 
bungalow midden in het Safari Resort 
van de Beekse Bergen. 's Nachts hoor 
je de leeuwen brullen en kwetteren de 
Afrikaanse vogels er vrolijk op los! De 
rangers van het park begeleiden ons 
een hele week naar alle dieren met 
bus-, boot- of wandelsafari.
 In samenwerking met JOETZ 
West-Vlaanderen.  
• Beekse Bergen, Hilvarenbeek / 

Busreis vanuit Roeselare, Gent of 
Antwerpen 

• 6 t.e.m. 12 jaar 
• Prijs: 355 / 295 euro 

1 – 10 AUGUSTUS 2023
La dolce vita @ Italië 
Het prachtige dorp Menaggio vormt 
de uitvalsbasis van een geweldig ver-
blijf aan het Comomeer in Lombardije. 
Dit meer is bekend om zijn schoon-
heid, te midden de Italiaanse Alpen, en 
daar profiteren we ten volle van! Zo 
trekken we naar pittoreske dorpjes als 
Bellagio en Varenna. Een vakantie aan 
het Comomeer zou niet compleet zijn 
zonder superleuke wateractiviteiten 
en een tocht met een veerboot. Er is 
natuurlijk ook tijd om te chillen aan 
het strand met een onvergetelijk zicht 
over het meer en de nabijgelegen 
bergen. In samenwerking met JOETZ 
Limburg. 
• Menaggio, Italië / Busreis vanuit 

Gent, Antwerpen of Lummen 
• 12 t.e.m. 15 jaar 
• Prijs: 720 / 585 euro 
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Inschrijven

»  Ga op onze website : www.joetz.be  
(optie Vlaams-Brabant) en klik op het 
gewenste verblijf. 

»  Vervolgens klik je op de knop “Boek 
nu” en kom je op ons inschrijvings-
platform. 

» Indien je vragen hebt i.v.m. de  
 stappen bij het inschrijven, gelieve  
 ons filmpje eerst te raadplegen.  
 Dit filmpje vind je bovenaan bij 
 "Hulp nodig?" 

1 AUGUSTUS – 10 AUGUSTUS 2023 

Il lago bello @ Italië 
We trekken met de bus naar Mena-
ggio, onze uitvalsbasis om het Co-
momeer en zijn prachtige omgeving 
te ontdekken. Maak kennis met dit 
wondermooie Alpenmeer dankzij een 
tocht met de ferry en een bezoek 
aan nabijgelegen pittoreske dorpjes 
als Bellagio en Varenna. Uiteraard 
wordt er ook gezorgd voor voldoen-
de waterpret en maken we tijd om te 
chillen op één van de strandjes aan het 
meer! Om de reis compleet te maken, 
bezoeken we Milaan en trekken we de 
bergen in voor prachtige uitzichten. 
In samenwerking met JOETZ Limburg. 
• Menaggio, Italië / Busreis vanuit 

Gent, Antwerpen of Lummen 
• 16 t.e.m. 18 jaar 
• Prijs: 720 / 585 euro  
 
3 AUGUSTUS – 12 AUGUSTUS 2023

Het Balatonmeer @ Hongarije 
Het is heerlijk vertoeven aan het 
strand van Revfülöp. Toch trekken we 
vaak eropuit om de prachtige toeristi-
sche pleisterplaatsen van de omgeving 
te ontdekken. Een dagje relaxen op 
het strand, een stadje bezichtigen, een 
boottochtje maken … en heel vaak een 
verfrissende duik nemen. Dat is een 
op-en-top Balatonvakantie.  
In samenwerking met JOETZ Antwerpen 
• Revfülöp, Hongarije / Busreis 
• 13 t.e.m. 17 jaar 
• Prijs: 599 / 464 euro  

31 JULI – 4 AUGUSTUS 2023
Safari-Rangercamp @ Beekse 
Bergen 
Vijf dagen op safari tussen de giraffen, 
zebra's en olifanten. We slapen in een 
bungalow midden in het Safari Resort 
van de Beekse Bergen. 's Nachts hoor 
je de leeuwen brullen en kwetteren de 
Afrikaanse vogels er vrolijk op los! De 
rangers van het park begeleiden ons 
een hele week naar alle dieren met 
bus-, boot- of wandelsafari. In samen-
werking met JOETZ West-Vlaanderen. 
• Beekse Bergen, Hilvarenbeek / 

Busreis vanuit  
Roeselare, Gent of Antwerpen 

• 6 t.e.m. 12 jaar 
• Prijs: 355 / 295 euro 

6 AUGUSTUS – 15 AUGUSTUS 2023

Corfu @ Griekenland
In een groene baai, op het strand, met 
de helder Ionische zee aan je voeten. 
Heerlijk toch?! Dat is het vertrekpunt 
van jouw vakantie. Samen met een be-
perkt groepje bezoek je de mooiste en 
meest idyllische plekjes van de regio.  
Ook een daguitstap naar Corfu-stad 
staat op het programma. Geniet van 
de avonden zoals de Grieken dat doen, 
met gezellig keuvelen of een vrolijk 
dansfeestje. In samenwerking met 
JOETZ Antwerpen. 
• Dassia, Griekenland / Vliegreis 
• 15 t.e.m. 17 jaar 
• Prijs: 1060 / 925 euro 

14 AUGUSTUS – 18 AUGUSTUS 2023 

Citytrip Valencia
Zin in een citytrip in de hippe en 
bruisende stad Valencia? In Valencia is 
er voor elk wat wils. De stad heeft een 
prachtig lang strand, een oude stad 
vol cultuur en een modern gedeelte 
met tal van activiteiten. We genieten 
van alle cultuur die Valencia te bieden 
heeft. Onze JOETZ-begeleiding zorgt 
voor een gevarieerd aanbod aan acti-
viteiten en excursies. In samenwerking 
met JOETZ West-Vlaanderen.   
• Valencia, Spanje / Vliegreis  

vanuit Brussels Airport Zaventem 
• 14 t.e.m. 17 jaar 
• Prijs: 555 / 495 euro  

20 AUGUSTUS – 25 AUGUSTUS 2023

Spaanse Costa’s 
We verblijven zes dagen lang in het 
all-in hotel Albir Garden Resort met 
een exclusief waterpretpark. In de 
ochtend ontdekken we de verschil-
lende stadjes: Albir, Altea, Benidorm. 
In de namiddag zoeken we afkoeling 
in de verschillende zwembaden. De 
Spaanse Costa's bieden de perfecte 
afwisseling tussen chillen en uitstap-
jes. Kijk nu al uit naar de reis van jouw 
zomer! In samenwerking met JOETZ 
West-Vlaanderen. 
• Albir, Spanje / Vliegreis vanuit 

Brussels Airport Zaventem 
• 13 t.e.m. 17 jaar 
• Prijs: 835 / 760 euro

Programma Joetz
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JOETZ-animator worden!

vzw JOETZ 
ZOEKT ANIMATOREN… 

Barst jij van ENERGIE, maak je graag 
nieuwe VRIENDEN, sta je te SPRINGEN 
om kinderen en jongeren een ZALIGE 
VAKANTIE te bezorgen? 
 
Wij leren je graag HOE je dat 
BEST doet! SUPERANIMATOR BIJ 
JOETZ, dat is DE MAX! 

Je wordt 16 jaar in 2023 of ouder, je 
bent dolenthousiast om met kinde-
ren te werken, je beschikt over een 
gezonde dosis inzet en engagement 
of je bent gewoon op zoek naar een 
creatieve uitlaatklep? 

Dan ben jij de SUPERANIMATOR die 
wij zoeken! 

Tijdens onze basiscursus tot animator 
starten we van nul en spitsen we ons 
gedurende een week toe op alle ditjes 
en datjes van het animator-zijn: 

“hoe werk ik creatief met kinderen?”, 
“hoe leg je een spel uit?”, “hoe ga ik 
om met moeilijk gedrag?” ...  
Geen saaie lessen, maar leuke sessies 
met echte ervaringsdeskundigen. 
Vooral zelf spelen, ervaren en beleven 
staan tijdens de cursus centraal! 
Na de cursus volgt een stage in de 
zomervakantie en in september evalu-

eren we jouw volledige traject. Breng 
je dit alles tot een goed einde, dan ligt 
er voor jou een officieel attest “Ani-
mator in het jeugdwerk” te wachten!  
 
Inbegrepen
Verblijf in volpension, professionele be-
geleiding, verzekering tegen ongevallen, 
vergroten van je eigen spel bagage en 
veel onvergetelijke momenten!

Prijs
Basisprijs: 250 euro. 
Solidarisprijs*: 50 euro 

* Leden van Solidaris, provincie Brabant, die in  
regel zijn met hun ziekenfondsbijdrage, genieten 
van een tussenkomst van de aanvullende  
verzekering. 

Animatorcursus 
In 2023 bieden we één animatorcur-
sus aan, bestaande uit een weekend 
en een week vorming. Na de cursus 
volg je minimum een week praktische 
stage. Deze stage doe je in juli of 
augustus, tijdens de zomervakantie. 
Nadien volgt nog één dag evaluatie in 
september. 

Wanneer 
Het weekend van vrijdag 27 t.e.m. 
zondag 29 januari 2023. We verblijven 
in ‘De Barkentijn’ te Nieuwpoort. 
Tijdens de krokusvakantie van zaterdag 
18 t.e.m. vrijdag 24 februari 2023. We 
verblijven in ‘Beluga’ in De Panne. 

Infosessie
Om alle geïnteresseerden wat meer 
informatie te kunnen geven, wordt 
er een infosessie georganiseerd op 
woensdag 11 januari 2023 om 14u30. 
Deze gaat door in onze kantoren te 
Zuidstraat 118, 1000 Brussel. 
 

Hoe inschrijven? 
T 02 546 15 69 
E  joetz.brabant@solidaris.be 
W www.joetz.be/vrijwilligers

Zodra je inschrijving via de website  
in orde is, stort je een voorschot 
van 50 euro op het rekeningnummer 
IBAN: BE64 3630 1136 9652 - 
BIC: BBRU BE BB met als vermelding 
“Vorming animator 2023 + naam 
en voornaam + telefoonnummer”. 
 
OPGELET: Je inschrijving is pas effec-
tief na betaling van het voorschot. 
De vorming zal pas doorgaan indien 
het minimum van 8 deelnemers 
bereikt is. Als je inschrijving in orde is, 
ontvang je een praktische brief met 
extra informatie.




