
Kleuterkampen  
voor de allerjongsten

Ben jij op zoek naar een kampje voor jouw 
kleuter? Bekijk dan zeker onze kleuterkampjes 

in zowel de paas- als zomervakantie!  
Kies uit thema’s zoals ‘sprookjes’, ‘dieren’ 

of het ‘circus’ en laat jouw kleuter 
genieten van een eerste kampje 

aan zee!

Dierenkampen voor alle dierenvrienden!
Heb je er altijd van gedroomd om op safari te gaan? Ga dan 

samen met onze rangers op safari in de Beekse Bergen en slaap 
tussen de wilde dieren. 

Maak kennis of verdiep je in de ruitersport tijdens onze paardrijvakantie. 
Tijdens dit kamp zijn we tot vijf uur per dag bezig met de paarden en leren de 

kneepjes van het vak, krijgen we tips over hoe we beter in ons zadel kunnen zitten 
en zoveel meer. Of het nu je eerste kennismaking is met de ruitersport of je al veel 

ervaring hebt: iedereen is welkom op dit kamp! 

Vertoef je liever tussen de ‘kleinere’ boerderijdieren? Bekijk dan zeker onze boerderijvakantie. 
Tijdens dit kamp leer je het echte boerderijleven kennen. We dompelen ons onder in het leven van 

een echte boer en gaan samen met hem op pad!

Zon- Zee en Strandvakanties  
in Nieuwpoort

Een ritje met de go-cart op de dijk, een namiddag op het strand en 
genieten van de gezonde zeelucht. Je kan er allemaal van genieten 

tijdens onze zon-, zee- en strandvakanties te Nieuwpoort, 
en dit tijdens iedere schoolvakantie! Wil je wat meer actie? 

Er staan heel wat grote spelen en activiteiten gepland in 
Nieuwpoort-Bad en omgeving! Als kers op de taart, bij 

sommige van deze vakanties, ga je op daguitstap 
naar Plopsaland De Panne.

Een beestig leuke vakantie met             

Voor de pretparkfanaten
Ben jij een fan van avontuur en rollercoasters? 

Dan is onze pretparkenvakantie deluxe  
helemaal jouw ding! We bezoeken maar liefst  

4 pretparken in één week waaronder ‘De Efteling’! 

Zijn waterglijbanen helemaal jouw ding en hang 
je graag ondersteboven in een rollercoaster? 

Dan hebben we voor jou het splash- en 
rollercoasterskamp in de aanbieding. 

Samen bezoeken we de mooiste 
(water)pretparken in België of  

misschien wel erbuiten!
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Voor de echte  
adrenalinejunkies en  
Ardennenliefhebbers

Hou je van klimmen, klauteren en de natuur 
ontdekken? Bekijk dan zeker ons aanbod  

(juli & augustus) in de Ardennen. We slingeren over 
wilde rivieren, beklimmen steile bergen en gaan  

razendsnel terug naar beneden via een deathride.  
We genieten van al het moois wat de natuur en typisch  

Ardense activiteiten te bieden hebben.

Een kampje om jouw  
vaardigheden bij te schaven? 

Of liever een exclusief kampje?
Jaarlijks bieden we enkele kampjes aan om jouw 

vaardigheden/interesses aan te wakkeren of gaan we 
een exclusieve samenwerking aan met een partnerorgani-

satie om voor jou het meest ideale kampje in elkaar te bok-
sen! Dit aanbod kan jaar na jaar variëren en wijzigen. 

Hou je ervan om de pannen van het dak te dansen? Ga dan mee met 
JOETZ op één van onze danskampen. Wil je daarbovenop nog acteren 

en zingen? Kies dan voor ons musicalkamp aan zee en krijg workshops van 
echte musicalsterren! Op het einde van die kampweken is het steeds 

showtime, en houden we onze eigen dans- of musicalvoorstelling. 

Hou je eerder van koken? Of toch liever een exclusieve 
vakantie rond jouw populairste TV-programma of serie?  

Bekijk dan zeker onze website om te zien 
wat we dit jaar voor jou in de aanbieding  

hebben!

Op reis naar het buitenland
Ben je 12+ (met uitzondering van onze bestemming  

Beekse Bergen), en mag het allemaal wat exotischer, 
avontuurlijker en iets verder van huis? Dan nemen we je 

graag mee op buitenlands kamp! Van een animatievakantie 
in Italië, tot een avontuurlijke of sportieve trip in Zweden 

of Oostenrijk naar een All-in vakantie in Spanje! Snuif je liever 
wat meer cultuur op? Bekijk dan zeker onze bestemmingen rond de 

Middellandse Zee voor een verrassende citytrip!

Benieuwd naar al onze vakanties? Ga dan naar www.joetz.be 
(indien nodig kies je nog voor de provincie West-Vlaanderen).
Leuk weetje: Ben je lid van Solidaris?  
Dan ontvang je € 15 / € 25 per nacht korting op jouw kampje!
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