GROEPSVAKANTIES
VOOR DE JEUGD
IN BINNEN- EN BUITENLAND

NIEUWE
POP-UP

MUSICAL
GRATIS
T-SHIRT

ZOMER 2021
MET CORONA CASHBACK

& GADGET

VAKANTIE

MISSING
YOU

THEMA'S!

CREJAKSIE?
DAT ZIJN PITTIG
PLEZANTE
N//T//I//E////S//!//
V//A////K//A
//////
//

Hey, jij daar! Ja, jij… Jij zotte avonturier,
hippe danser(es), grote dierenvriend of
echte zonneklopper! Ben jij ook zo benieuwd
naar wat Crejaksie voor jou in petto heeft
komende zomer? We houden je niet langer
in spanning… want hier is het aanbod van
de zomer 2021! Hou je vast aan de takken
van de bomen, want je zal heel wat leuke,
nieuwe locaties en thema’s vinden in onze
zomerbrochure!
Uiteraard kan je ons ook dit jaar terugvinden
op onze vaste stekjes zoals De Panne,
Vieuxville, Graide en Bohan. Maar… onze
vakanties in onder andere De Panne en
Bohan zijn in een heel nieuw jasje gestoken
met nieuwe, pittig plezante thema’s en
activiteiten! Daarnaast kan je je deze zomer
laten betoveren op het mooie domein van
de Hoge Rielen en kan je je dierenhartje
verwarmen op één van onze dierenvakanties
in Brakel, Lokeren, Pairi Daiza of de Beekse
Bergen.
In de kijker: Deze zomer pakken we uit met
een aantal zeer unieke, nieuwe thema’s.
Zo staat er een musicalvakantie in De Panne
op het programma, begeleid door bekende
acteurs en met bezoek van special guests!
Tik Tok on the clock! Fan van Tik Tok? Dan
hebben wij de ideale vakantie voor jou!
#diewiljenietmissen.
Ook voor de allerkleinsten onder ons bieden
wij heel wat nieuwe thema’s aan tijdens onze
vakanties zonder overnachting, genaamd
“popup’s”.
ALLE VAKANTIES
MET CORONA CASHBACK

Voor onze buitenlandse reizen hebben we
niet één, niet twéé, maar maar liefst DRIE
nieuwe vakanties voor jullie klaar staan!
Benieuwd? Hier komen ze… Een kanotrip
in Duitsland, een watersportvakantie in
Nederland en een vakantie naar… het
zonnige Kroatië! Ook gaan we naar zonnige
oorden in Malaga, Albanya en Aquittanië
(Bordeaux)!
BIG NEWS: Deze zomer hebben we ook
een bijzondere vakantie in ons aanbod.
In samenwerking met Missing you VZW
bieden we een vakantie aan rond rouw
en verlies.
Voel je het al kriebelen? Snuister dan snel
verder in ons aanbod en ontdek meer over
onze pittig plezante vakanties.
Wil je zelf graag deel uitmaken van onze
fantastische vrijwilligersbende?! Ook dat
kan. Meer info over onze vormingen vind je
verder in de brochure.
Bovenop al dit leuke nieuws hebben we nog
een ander nieuwtje voor jullie. Crejaksie
heeft namelijk een nieuwe website! Een
Crejaksievakantie boeken was nog nooit zo
leuk! Surf snel naar www.crejaksie.be en
ontdek onze gloednieuwe website.
Voor alle vakanties uit de zomerbrochure
bieden wij een corona cashbackgarantie.
Alle voorwaarden vind je verder in de
brochure of via onze website. Wij hopen
jullie massaal te mogen verwelkomen tijdens
onze zomervakanties. Tot dan!
Met pittig plezante groeten,
Het Crejaksie-team

KROKUS
vakantie
DE PANNE
LOCATIE Komt dat zien, komt dat zien! J-Club De Panne
is al jarenlang de tweede thuis van Crejaksie tijdens de
zomervakanties, maar in 2021 trekken we ook naar het zeetje
tijdens de krokusvakantie! J-Club De Panne is de perfecte locatie
voor een pittig plezante week met Crejaksie. We bevinden ons
letterlijk tussen de duinen, speelvelden en bossen. Klinkt goed hé?
We slapen in kamers van 4 personen met vernieuwde badkamers.
De lekkere maaltijden en tussendoortjes worden verzorgd door de
liefste medewerkers van de J-Club zelf.

• KROKUSKRIEBELS//5-8
• SEA YOU @ CARNAVAL!//9-12
Het leven is een feestje bij Crejaksie, en al zeker tijdens de
carnavalsvakantie! Naast onze carnavalsfuif (vergeet je verkleedkleren niet!), bouwen we kampen in het bos, spelen we de leukste
spelletjes in de duinen en beleven we de wildste avonturen op het
strand. De kleinsten onder ons hebben een beestig bezoekje aan
de kinderboerderij op de planning staan. De oudste groep gaat
bowlen, een echte krokusprimeur! Een gocartrace op de dijk maakt
onze week helemaal af!
KORTOM
• VERBLIJF IN 4 PERSOONSKAMERS MET EIGEN,
VERNIEUWDE BADKAMER
• PLOPSALAND EN PLOPSAQUA
• GOCARTRIJDEN OP DE DIJK
• NAAR DE KINDERBOERDERIJ (5-8) OF GAAN BOWLEN (9-12)
• MEGACARNAVALSFUIF!

PAASen
HERFSTvakantie
LOKEREN
ALPACABOERDERIJ
LOCATIE Deze week verblijven we op de Alpacaboerderij in
Lokeren. Gastvrouw Hilde staat dag en nacht paraat om de groep
alles te leren over de dieren van de boerderij. Naast alpaca's vind
je er ook konijnen, geiten, koeien en nog zoveel meer. Onze eigen
Crejaksiekoks toveren er de lekkerste maaltijden op tafel.

• SPROOKJESKAMP//5-8
• DIERENPLEZIER OP DE
ALPACABOERDERIJ//9-12
Deze week biedt een grote mix aan activiteiten aan: we spelen
de meest knotsgekke spelen, knutselen en fratsen er op los,
houden een mega fuif en maken vrienden voor het leven. Als kers
op de taart krijgen we een unieke blik achter de schermen van de
alpacaboerderij. We mogen de dieren voederen en maken er een
wandeling mee. Naast de alpaca’s maken we ook kennis met alle
andere dieren van de boerderij. Ook tijdens de herfstvakantie kan
je ons vinden tussen de alpaca’s in Lokeren!
KORTOM
• OVERNACHTING IN GEZELLIGE SLAAPZALEN
• BLIK ACHTER DE SCHERMEN VAN DE ALPACABOERDERIJ
• SAMEN KNUTSELEN
• MEGAFUIF ORGANISEREN
• OOK TIJDENS DE HERFSTVAKANTIE MET ANDERE THEMA’S

ID
UITGEBROED!
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DE PANNE • Z1-2-3-4-5-6-7-8

LOCATIE De Panne, here we come again! Ook dit jaar verzorgen we
gedurende heel de zomervakantie Crejaktieve kampen in J-Club De
Panne. We bevinden ons tussen de duinen, plezante speelvelden,
leuke bossen en een geweldige speeltuin: J-Club De Panne is een
waar paradijs boordevol plezier! Bovendien liggen het strand en de
zee op wandelafstand van het verblijf. ’s Avonds dromen we van
deze pittig plezante momenten in onze vierpersoonskamers met
eigen sanitair. Meer info kan je vinden via www.J-Club.be.
Kom mee met ons naar zee en beleef de tijd van je leven!
VASTE ACTIVITEITEN:
5-8 jaar: Plopsaland, Plopsaqua & gocartrijden !
9-12 jaar: Plopsaland, Plopsaqua, mountainbiken & gocartrijden !
13-16 jaar: Plopsaland, Plopsaqua, mountainbiken, avondmarktje
		
in De Panne, bowlingavond & gocartrijden !

• KENNISMAKINGSVAKANTIE//5-8
Deze vakantie is er voor jongens en meisjes die voor de eerste keer
op vakantie gaan. Tijdens de eerste twee dagen sluit je aan bij
de reguliere vakantie die dan start. Vind je het zo leuk dat je wil
blijven? Dan kan je net zoals de andere kinderen blijven tot het
einde van de week. De kampverantwoordelijke en de mensen van
het secretariaat doen hiervoor het nodige.
De tweede volledige vakantiedag belt de kampverantwoordelijke
en wordt er in onderling overleg beslist of je kapoen al dan niet
langer blijft. Je betaalt bij inschrijving de volledige vakantieweek,
indien jouw kindje niet langer blijft, betalen wij het verschil terug.
Ideaal voor een eerste ervaring!

• SPRING DE ZOMER IN!//5-8
We springen, huppelen, dartelen en trappelen de zomer in. En dit
op het coolste spingkastelenparcours van Crejaksie dat de hele
week speciaal voor ons wordt opgezet! Verder springen we er op
los op de reuzentrampoline.

GRATIS
T-SHIRT
& GADGET
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• ZOTTE ZEE-KADEE’S//5-8
Voel jij de Crejaksiezomer al kriebelen in je kleine tenen? Goed zo,
want deze week is helemaal op het lijf geschreven van zotte zeekadee’s die de Crejaksiemicrobe te pakken hebben. We beleven de
gekste avonturen in de duinen, knutselen er op los, gaan naar het
bos en zoeken de zandkriebels van het strand op.

• LATER WORD IK//5-8
Deze week staat helemaal in het teken van beroepen.
We proeven van het leven van een bakker, voelen wat het is om
zeekapitein te zijn en ontmoeten een echte brandweerman die
met zijn brandweerwagen op bezoek komt!

• UITVINDERS ONLY//5-8
Heb jij er altijd al van gedroomd een echte wetenschapper te
zijn? Is het uitproberen van de leukste proefjes en experimenten
echt iets voor jou? Dan hebben wij dé topvakantie voor jou in ons
aanbod! Elke dag komt de gekke professor langs om met jullie de
coolste proefjes en de gekste theorieën uit te testen.

• JUMP 4 JOY//9-12
I want to scream, I want to jump for joy and I want everyone
to know. En dat kan deze week! We springen erop los op het
fantastische luchtkastelenparcours en op de reuzentrampoline.

• SEA YOU @ DE PANNE!//9-12
Dé ideale vakantie voor iedereen die houdt van een beetje actie.
We ravotten op het strand, spelen knotsgekke spelletjes in de
duinen, gaan mountainbiken, maken het bos onveilig en houden
een fantastisch feestje! Als kers op de taart gaan we gocartrijden
op de dijk! Sea you soon!

• CREJACADEMY:
TIKTOK & GRAFFITI//9-12
TikTok on the clock! Het is tijd om de leukste TikTok challenges en
trends onder de loep te nemen en natuurlijk zelf uit te proberen.
Van de #Tootisieslide Challenge en de #FliptheSwitch Challenge
tot het onder de knie krijgen van de beste overgangen en de
coolste tricks. Daarbovenop verdiepen we ons in dé street art,
namelijk graffiti. De combinatie TikTok en graffiti zal ongetwijfeld
voor spetterende resultaten zorgen!
#TikTok #Graffiti #Crejaksie #pittigplezant

vakanties
ZOMER
aan
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• MUSICAL//13-16

AANDACHT AANDACHT! Musicalliefhebbers gezocht! Zit jij op de
eerste rij voor onze musicalvakantie? Deze musical-week wordt
begeleid door echte professionals.

NIEUW!

Jaak Lema leert jullie de kneepjes van het vak. Jaak studeerde aan
de Theateracademie van Maastricht. Hij werkte als regisseur en
spelcoach mee aan alle Ketnet-musicals.
Daarnaast werkte hij aan voorstellingen zoals 14-18, Wickie De
Viking, The Little Mermaid, 40-45 en regisseerde hij in 2019
Aladdin! Volgend seizoen staat Pocahontas op de planken.

Jaak Lema

Niet de minste regisseur dus voor onze eigen Crejaksiemusical! Hij wordt hierin bijgestaan door Remi Desmet,
een klinkende naam en aanstormend talent binnen de
musicalwereld. Hij studeert momenteel Musical aan de
Fontys Hogeschool te Tilburg.
Hij speelde onder meer in Wickie De Viking, Ketnetmusical
Kadanza Together, Dolfje Weerwolfje, Ben X en Titanic. Hij maakte
deel uit van de cast bij Campus 12. Op zijn 5 jaar speelde hij reeds
Robin Hood bij Studio100.

t
Remi Desme

Goeledt
De Rae

l
Michie
er
y
e
M
De

Samen met Jaak en Remi werken jullie elke dag aan jullie spel-,
dans- en zangkwaliteiten. Op het einde van de week tonen we aan
jullie kampgenoten en ouders wat we geleerd hebben in een nieuw
musical-moment met muziek van Xander Tillon (Studio100).
En dat is nog niet alles. Tijdens deze week krijgen jullie masterworkshops van specialisten die jullie een aantal uren verwennen
met hoe het echt moet. Namen zoals Goele De Raedt, Manon
De Boevre en Michiel De Meyer passeren de revue.
Bovendien krijgen jullie bezoek van een special guest!
Natuurlijk zullen we zoals altijd ook Plopsaland en Plopsaqua
bezoeken! Let’s go on stage !
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• DANCE MODE ON//9-12
Deze week beleven we dé danssensatie van het jaar. Professionele
dansinstructeurs leren ons de kneepjes van het vak: van pas de
bourrée tot bodyroll. De choreograaf zorgt voor boeiende lessen
waar iedereen aan kan deelnemen. Om het helemaal af te maken,
boksen we een spetterend optreden in elkaar!

• SPLASH IT OUT//9-12
Is water dé place to be voor jou? Ben jij een echte waterrat of
het nu op de zee of op een meer is? Aarzel niet langer, dit is
dé vakantie voor jou! Deze week gaan we vlotten bouwen en
bevaren op de zee, rechtopstaand surfen tijdens het SUP’en en
de marinierspiste boven water trotseren. Aan waterplezier geen
tekort!

• HET LICHAAM VAN
CREJAKSIE//9-12
Beleef de vakantie van je leven bij ons! We doen elke dag het ene
experiment na het andere. De wetenschap voelen we aan de tand
en de gekste proefjes proberen we uit! Heb jij er zal zin in? Schrijf
je dan snel in!

• VITAMIN SEA//13-16
Nood aan een beetje Vitamine C… of liever wat Vitamine Sea? ;-)
We wachten op jou in De Panne! Tijdens ons verblijf aan zee gaan
we mountainbiken, chillen we op het strand, trekken we naar het
bos, kuieren we langs de avondmarkt van De Panne en gocarten
we de dijk af. De ideale vakantie dus om je zomer onvergetelijk te
maken.
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• CREJACADEMY:
SOCIAL MEDIA & GRAFFITI//13-16
Deze week staat helemaal in teken van sociale media. We leren
hoe we de coolste posts maken op Instagram, nemen TikTok
challenges en trends onder handen en maken een echte Crejaksie
weekvlog. We kruipen in de huid van echte influencers! En als dat
nog niet trendy genoeg is, verdiepen we ons ook nog eens in de
kunst van de graffiti.
#InstaFamous #VloggingOnYouTube #TikTokChallenge
#AndMuchMore

• CREJACADEMY: RADIO & DJ//13-16
Heb je altijd al eens plaatjes willen draaien op de radio of DJ’en
op feestjes? Geen nood, wij zullen het je leren! We bouwen onze
eigen radiostudio, gaan op pad om te zoeken naar breaking news,
stellen de Crejaksie hitlijst samen en interviewen erop los. Verder
leren we echte DJ skills en tricks en tonen deze tijdens onze eigen
DJ-set op de fuif. Deze zomer gaat Radio Crejaksie met zijn eigen
Crejaksie DJ’s on air!

• AQUADVENTURE//13-16
Deze week gaat helemaal over het aangaan van verschillende
uitdagingen op en aan het water! Zo gaan we met vlotten varen
op de zee, op de golven SUP’en en de marinierspiste trotseren.
Als groep gaan we aan de slag en halen we het beste in ons naar
boven… Ga jij de uitdaging aan?

KORTOM
•
•
•
•
•

VERBLIJF IN 4 PERSOONSKAMERS MET EIGEN BADKAMER
BEZOEK AAN PLOPSALAND EN PLOPSAQUA
GOCARTRIJDEN OP DE DIJK
VERSCHILLENDE THEMA’S EN ACTIVITEITEN
HET BESTE VAN DE ZEE, DE BOSSEN EN DE DUINEN!

vakanties
ZOMER
in deARDENNEN
• ADVENTURE XL •Z3//13-16

VIEUXVILLE • Z3-4
LOCATIE Vieuxville: een oase van rust, maar ook de perfecte plek
voor wat actie! Op dit prachtige domein vind je een mooi ingerichte
gîte, die we hélemaal alleen hebben voor onze groep. We slapen
er met 4 of 6 in een mooie kamer met uitzicht op het fantastische
domein, het beekje en de bosrijke omgeving. Het pittig plezante
kookteam van Crejaksie staat in voor heerlijke gerechten.

• AVONTUREN VOOR
(B)ENGELS •Z3//5-8
Deze vakantie is voor echte durvers! De kleine (b)engeltjes gaan
elke dag naar het adventurepark voor adventureactiviteiten op
maat. Als we niet aan het mini-rappellen zijn of een tocht door de
grotten maken, zijn we de Ardennen op een speelse en creatieve
manier aan het ontdekken. Genoeg bossen om te ravotten en
plaats om te knutselen! Komt jouw (b)engel mee met ons op avonturenkamp? Wij kijken er alvast naar uit!

• ARDENNENKRIEBELS •Z4//5-8
Tijdens deze week gaan we op tocht, spelen we de gekste
spelletjes, knutselen en sporten we er op los. We zoeken de
échte vakantiekriebels van de Ardennen op. Is het adventurepark
niet echt iets voor jou? Geen probleem, want ook zonder
adventureactiviteiten wordt het een pittig plezante vakantie in het
mooie Vieuxville! Aan pret en plezier geen tekort!

Heb je zin in een avontuurlijke vakantie in de Ardennen? Dan moet
je zeker met ons mee op avontuur naar Vieuxville! Elke dag gaan
we naar het adventurepark waar we bloedstollende activiteiten
doen. Durf jij met de death ride naar beneden te vliegen? Ken
jij geen angsten en sta je te springen om je te wagen aan een
hoogteparcours en rappel? Twijfel dan niet langer! Naast deze
avonturen staan onze Crejaksie-monitoren steeds paraat voor
pittig plezante activiteiten zoals een fakkeltocht en nog veel
meer!

• OPTIE FRANS •Z4//11-15
Voor de 11-15 jarigen kan deze vakantie gecombineerd worden
met de optie Frans (Z4). Tijdens deze week laten we ons
onderdompelen in een Frans taalbad. Op speelse wijze wordt
er aandacht besteed aan de Franse taal. De topvakantie voor
waaghalzen die de Franse taal onder de knie willen krijgen!
Crejaksie voorziet professionele begeleiders voor de Franse lessen.
Voel je de kriebels al in je buik? Schrijf je dan in voor één van
onze avonturenvakanties in Vieuxville!
KORTOM
• VERBLIJF IN 4 TOT 6 PERSOONSKAMERS
• ADVENTURE ACTIVITEITEN GEGEVEN DOOR
ERVAREN OUTDOOR LESGEVERS
• OPTIE FRANS VOOR 11-15 JAAR (Z4)
• GRATIS EN BEGELEID TREINVERVOER

• TOTAL LOSS IN HET BOS •Z4//9-12
Zit de actiemicrobe in je bloed? Kan je moeilijk stilzitten? Ben
je daarbovenop gek op de natuur? Say no more! Dit is hét kamp
voor jou! Er staat je tijdens deze week heel wat te wachten: we
gaan rappellen, we glijden een death ride af, en nog zoveel meer…
Ben je benieuwd naar wat er nog op het programma staat? Onze
Crejaksie-monitoren staan al op je te wachten om er een pittig
plezante week van te maken!
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GRAIDE • Z5

BOHAN • Z7-8

LOCATIE Al jaar en dag trekken we voor onze paardrijvakantie
naar het mooie Graide. De manège is gelegen in de Ardennen,
tussen de bossen en de velden. Met zowel een binnen- als
buitenpiste en 26 hectare weiland is dit dé ideale locatie voor een
onvergetelijke vakantie tussen de paarden. De kleinsten onder ons
slapen binnen in de manège en voor de oudere jongeren worden er
tenten opgezet waar we in zullen overnachten. Douchen kunnen
we allemaal in de gebouwen van de manège en ook de maaltijden
worden voorzien door de gastvrije mensen van het verblijf.

LOCATIE J-Club de Knapzak is een vakantiecentrum in de
Ardennen, gelegen in het mooie Bohan en grenzend aan de
Semois. Al jaren zetten we deze plek met plezier op stelten! We
verblijven er in kamers voor 4 of 6 personen die elk voorzien zijn
van een eigen badkamer met douche en toilet. We logeren er
tussen de bossen op een prachtig domein, waar de gastvrouw
heerlijke maaltijden en tussendoortjes voorziet voor ons.

• MIERPLEZIER •Z7 •Z8//5-8

Op de manège l’Avrainchenet worden we door gastvrouw Carine
verwelkomd voor een pittig plezant weekje tussen de paarden.
We leren er ons paard zadelen en maken dagelijks tijd voor de
verzorging van de dieren. Na het verzorgen, springen we zelf op
een paard, dit met een ervaren lesgever aan onze zijde. Daarnaast
voorzien de Crejaksiemonitoren heel wat leuke nevenactiviteiten.

Altijd al een actieve kapoen geweest? Is de mooie natuur
van de Ardennen helemaal iets voor jou? Dan wil je deze
vakantie zeker niet missen! Sport en spel activiteiten staan
hier centraal, maar ook creatief zullen we de handen uit de
mouwen steken. Spetteren in en kajakken op de Semois kunnen
tijdens deze vakantie natuurlijk niet ontbreken! En vergeet het
luchtkasteelspringen en hoogteparcours op maat van kleine
(b)engels niet!

• RUITERS EN AMAZONES •Z5//9-12

• AVONTURENKUREN •Z7 •Z9//9-12

Ben je gek van paarden? Dan is Graide de perfecte bestemming
voor jou! Elke dag rijden we paard en verzorgen we deze prachtige
dieren. Zowel beginnende als gevorderde ruiters kunnen er naar
hartenlust genieten van de paarden en de natuur. Uiteraard
staan onze Crejaksiemonitoren ook steeds paraat voor de meest
geweldige nevenactiviteiten en de grootste lachbuien.

Deze week laten we ons onderdompelen in het Ardennenleven.
We bouwen de grootste kampen, nemen een duik in de Semois,
leren technieken om te overleven in het bos en spelen de leukste
spelletjes. Als kers op de taart maken we een heuse kajaktocht,
gaan we mountainbiken en wagen we ons aan een bazooka
gevecht! Ook een echt avonturen-kampvuur mag niet ontbreken!

• HOLD YOUR HORSES •Z5//13-16

• INTO THE WOODS •Z7 •Z8//13-16

Droom jij er ook van om op een paard te zitten omringd door de
mooiste Belgische natuur? Dan is er geen twijfel mogelijk, deze
vakantie is voor JOU gemaakt! Of je nu al langer paardrijdt of dit
nog nooit hebt gedaan, op het einde van de vakantie kent het
paard geen enkel geheim meer voor jou en ga je met gemak in
galop! Dé ideale vakantie voor paardenliefhebbers! Stop met
dromen en schrijf je nu in voor onze paardrijdvakantie in Graide!

Is het bos je favoriete plek? Dan is Bohan dé vakantielocatie
voor jou! Aan bossen geen gebrek om ons in te amuseren! Naast
al dat groen zijn er ook nog de vele spel- en sportterreinen
waar we de gekste activiteiten beleven. We gaan ook kajakken,
mountainbiken, paintballen en een hoogteparcours beklimmen…
’s Avonds maken we het gezellig rond het kampvuur of vertellen
we de engste verhalen tijdens een fakkeltocht.

KORTOM

KORTOM

•
•
•
•

• VERBLIJF IN KAMERS VAN 4 OF 6 PERSONEN
MET EIGEN SANITAIR
• KAJAKTOCHT EN BUSHCRAFT TECHNIEKEN
• ZWEMMEN IN DE SEMOIS
• MOUNTAINBIKEN EN PAINTBALLEN
• HOOGTEPARCOURS EN DEATH RIDE

• MET CREJAKSIE IN GALOP •Z5 //5-8
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DAGELIJKS PAARDRIJDEN
VERBLIJF IN SLAAPZALEN OF IN TENTEN
PAARDRIJLESSEN GEGEVEN DOOR ERVAREN LESGEVERS
PRACHTIGE MANÈGE OP EEN MOOIE LOCATIE
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KASTERLEE - HOGE RIELEN • Z1
LOCATIE Na het grote succes van vorig jaar keren we deze zomer
terug naar De Hoge Rielen. Deze vakantie staat garant voor heel
wat avontuur in de bossen van dit enorme domein. We slapen
deze week in één van de vele vakantiehuisjes, genaamd ‘Dobbel
steen’. Van hieruit hebben we een heel speelbos, een grote
zwemplas, een hoog klimparcours en sportvelden ter beschikking.
Alles dus om er een pittig plezante week van te maken. De
maaltijden worden voorzien in het restaurant door de mensen van
het domein, het ontbijt voorzien we zelf.

• DE ONTDEKKINGSREIZIGERS
//9-12
Onze week in de Hoge Rielen wordt een combinatie van adventure
en andere activiteiten. We kunnen ons volledig uitleven in de
bossen van het domein. Ben je benieuwd hoe te overleven in
een bos? Dat komt goed uit! Want we leren deze week namelijk
verschillende survivaltechnieken zoals echte ontdekkingsreizigers
die gebruiken, zelfs hoe je moet koken met ingrediënten uit het
bos! Last but not least staat Bobbejaanland op ons te wachten!

• EXPEDITIE CREJAKSIE//13-16
De Hoge Rielen, een paradijs voor actievelingen! Maak je borst
maar nat voor de meest fantastische week van je leven die onze
monitoren voor jullie zullen voorzien! Naast de geweldige sport- en
spelactiviteiten, staat er een pittig plezant klimparcours in het bos
te wachten op jullie! Als dat nog niet genoeg is, gaan we vlotten
bouwen en koken met ingrediënten uit het bos! Een bezoek aan
het land van Bobbejaan maakt de vakantie helemaal af!
KORTOM
• OVERNACHTING IN ONS EIGEN VAKANTIEHUIS
• MIDDEN IN DE NATUUR
• ADVENTURE ACTIVITEITEN BEGELEID DOOR
GESPECIALISEERDE LESGEVERS
• WORKSHOP ‘SMAAK VAN HET BOS’
• UITSTAP NAAR BOBBEJAANLAND!

GRATIS
T-SHIRT
& GADGET

BRAKEL - KINDERBOERDERIJ
• Z7

LOCATIE Deze week verblijven we op kinderboerderij “Diggie” in
Brakel. We slapen als enige op de boerderij, in slaapkamers van
4 tot 10 personen. De Crejaksie-kookploeg zorgt elke dag voor
heerlijke maaltijden en tussendoortjes. Op de boerderij is er een
eigen moestuin en leven we tussen een hoop boerderijdieren zoals
ezels, kippen, konijnen, pony's, ... Bovendien heeft de boerderij
een echte hooizolder!.

• OP DE BOERDERIJ//5-8
Tijdens deze week krijgen we een unieke blik achter de schermen
van de boerderij. We mogen de boerderijdieren voederen en
verzorgen. Deze week beleven we een grote mix aan activiteiten:
we spelen de meest knotsgekke spelletjes, knutselen en fratsen
erop los en maken vrienden voor het leven, en nog veel meer.
Een topvakantie voor elke dierenvriend!
Deze vakantie is ook mogelijk als kennismakingsvakantie.

• BOERENSTEBUITEN//9-12
Ben jij een echte dierenvriend? Vind je het boerderijleven super
leuk? Dan is dit de ideale vakantie voor jou. Diggie is een echte
doe-mee boerderij. We worden omgetoverd tot echte boeren en
boerinnen: we verzorgen de dieren, mesten de stallen uit, maken
onze eigen choco en boter, en we bakken zelfs pizza’s!
Onze Crejaksiemonitoren voorzien daarnaast beestig plezante
spelletjes. Wees er als de kippen bij en schrijf je nu in!
•
•
•
•

PROEVEN VAN HET BOERDERIJLEVEN
OPTIE ALS KENNISMAKINGSVAKANTIE (5-8 JAAR)
OVERNACHTING IN SLAAPKAMERS VAN 4 TOT 10 PERSONEN
VERZORGING VAN DE BOERDERIJDIEREN
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SINT-KATELIJNE-WAVER • Z2
LOCATIE We verblijven op het mooie Domein Roosendael in SintKatelijne-Waver, bij Mechelen. Dit domein is het gedroomde kader
voor jongeren. Met verschillende speelweides, -velden en –bossen
hebben we plaats genoeg om ons naar hartenlust te amuseren!
Onze maaltijden worden voorzien door gastvrije medewerkers van
Roosendael.

• MISSING YOU//ALLE LEEFTIJDEN
Zing, huil, lach, speel en leef! Soms heel stil en dan weer heel
erg luid. Met een traan en een lach. Ben jij iemand verloren die
belangrijk is voor jou? Heb je nood om hierover te praten? Op dit
rouwkamp ontmoet je leeftijdsgenoten die net zoals jij iemand
verloren hebben. Hier kan je praten en herinneringen ophalen over
de persoon die jij mist. Via creatieve werkvormen zoals kleien,
schilderen, collages maken, … werk je rond jouw verliesverhaal.
Deze vakantie is een samenwerking met Missing You vzw
(meer info: www.missingyou.be).
In de voormiddag worden er sessies rond rouw begeleid door
experten van Missing You vzw. We vullen de namiddagen wat
luchtiger op met veel sport- en spelplezier uitgewerkt en begeleid
door onze eigen Crejaksie animatoren. Er wordt steeds in kleine
leeftijdsgroepen gewerkt, maar op deze vakantie zijn we vooral
samen, want samen zijn we zoveel sterker.
De inschrijvingen verlopen chronologisch. Eens een bepaalde groep
volzet is, beland je op de wachtlijst. Opgelet! Wie al 2 x deelnam
aan het rouwkamp, komt automatisch op de wachtlijst terecht.
Dit om kinderen, jongeren en jongvolwassenen die nog niet
meegingen, ook de kans te geven om mee te gaan op rouwkamp.
Wanneer een groep niet volzet is, worden de plaatsen aangevuld
volgens de chronologie van de inschrijvingen. Missing You werkt
er aan om in de toekomst de wachtlijst weg te werken door hun
aanbod in rouwkampjes uit te breiden.
KORTOM
• ROUWKAMP VOOR KINDEREN, JONGEREN EN
JONGVOLWASSENEN VAN ALLE LEEFTIJDEN
• SESSIES BEGELEID DOOR MISSING YOU VZW
• SPORT- EN SPELACTIVITEITEN BEGELEID
DOOR CREJAKSIE VZW

[ 10
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LOKEREN - ALPACABOERDERIJ •Z8

AFFLIGEM • Z6

E!
ADVENTUR

LOCATIE Affligem: een mooie, groene gemeente tussen
Brussel en Aalst. We verblijven deze week op het prachtige
domein Verbrugghen. Dit bosrijke domein heeft naast een
rijke geschiedenis ons nog heel wat te bieden. We slaan ons
tentenkamp op op één van de open plekken en kunnen ons
douchen in het sanitair van het hoofdgebouw. Het eten wordt
voorzien door de mensen van het domein.

LOCATIE Deze week verblijven we op de alpacaboerderij in
Lokeren. Gastvrouw Hilde staat dag en nacht paraat om de groep
alles te leren over de dieren van de boerderij. Naast alpaca's vind je
er ook konijnen, geiten, koeien en zoveel meer. In deze prachtige
boerderij is het heerlijk ontwaken tussen de dieren, met zicht op het
groen. Onze kookmonitoren toveren er de lekkerste maaltijden op
tafel.

• CREJAKSIEKRIEBELS//5-8
Wist je dat het geluid dat alpaca’s maken “hummen” heet? Alpaca’s
zijn bovendien erg goede waakdieren en zijn enorm nieuwsgierig.
Wil je nog veel meer te weten komen over alpaca’s? Droom je ervan
om met alpaca’s te wandelen, hen te aaien en te verzorgen? Kom
dan zeker met ons mee naar de alpacaboerderij in Lokeren voor een
onvergetelijke week tussen deze schattige dieren!

• OUT OF LIMITS//10-14

• SPEELSPETTERS//9-12

Wie droomt er nu niet van om zijn tent op te zetten middenin een
natuurdomein met een klimmuur, touwenparcours op hoogte,
een death ride en een hindernissenparcours? Dagelijks kunnen we
genieten van deze activiteiten en daarbovenop gaan we kajakken
en leren we rijden met een segway. Klinkt dit voor jou als muziek
in de oren? Dan zien we je graag in Affligem!

Een weekje op de Alpacaboerderij, dat is (natuurlijk) alpaca’s
verzorgen, maar ook konijntjes, katten, koeien en geiten voederen
en aaien. Wanneer we niet tussen de beesten zitten, hangen we
zelf het beest uit tijdens geweldige spel- en sportactiviteiten, zotte
knutselmomenten en een beestige fuif! Dit wil je niet missen!

KORTOM

•
•
•
•

•
•
•
•

OVERNACHTING IN TENTEN
KAJAKTOCHT
SEGWAY INITIATIE
ADVENTURE ACTIVITEITEN BEGELEID
DOOR GESPECIALISEERDE LESGEVERS

KORTOM
OVERNACHTING IN GEZELLIGE SLAAPZALEN
BLIK ACHTER DE SCHERMEN VAN DE ALPACABOERDERIJ
SAMEN KNUTSELEN
MEGAFUIF ORGANISEREN

MONS - PAIRI DAIZA • Z7
LOCATIE Ons verblijf voor deze week is ‘Auberge de jeunesse’ in
Mons, waar we heerlijke maaltijden voorgeschoteld krijgen. We
slapen er in kamers van 4 personen. Elke ochtend nemen we de
trein naar Pairi Daiza, waar we een hele dag beestige avonturen
beleven. Eens terug in het verblijf amuseren we ons rot met de
activiteiten van onze monitoren.

• ZOOKEEPERS//9-12
Wist je dat Pairi Daiza verkozen is tot DE beste zoo van Europa?
Met Crejaksie krijg je de kans een unieke blik te werpen achter
de schermen van deze dierentuin. Hoe leuk is dat?! We komen
op plaatsen waar de bezoekers niet mogen komen, voederen de
dieren, maken hun hokken schoon en doen nog zoveel meer.
’s Avonds verwennen de Crejaksiemonitoren jullie met een pittig
plezant avondprogramma. Wat een beestig leuke vakantie!

GRATIS
T-SHIRT
& GADGET

KORTOM
•
•
•
•

ELKE DAG NAAR PAIRI DAIZA
TAKEN VAN ECHTE DIERENVERZORGERS UITVOEREN
OVERNACHTING IN HET PITTORESKE MONS
ELKE AVOND DE LEUKSTE ACTIVITEITEN
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NEDERLAND - BROUWERSDAM
• Z1 • 13-15

03/07/2021 - 10/07/2021

LOCATIE Zeeland, de parel van Nederland! We zetten onze tenten
op op de camping van Centerparcs Port Zélande. We slapen per
4 in een tent en kunnen genieten van alle faciliteiten die Center
parcs te bieden heeft zoals het subtropisch zwemparadijs.
We zijn vlakbij het meer en de zee voor tal van pittig plezante
watersportactiviteiten. De allerbeste Crejaksiekoks verzorgen deze
week dan ook de lekkerste maaltijden en tussendoortjes voor
jullie!
VAKANTIE Ben jij een echte waterrat? Hou je van kamperen
met je vrienden? Dan is dit de ideale vakantie voor jou! We
zijn elke dag terug te vinden in het water waar we diverse
watersportactiviteiten doen zoals windsurfen, zeilen, suppen
en waterjumpen. Bovendien genieten we van het subtropisch
zwembad Aqua Mundo en wagen we ons aan een gekke laser
battle en een zot touwenparcours in Centerparcs. Dit wordt een
onvergetelijke vakantie boordevol activiteiten en waterplezier!
KORTOM
•
•
•
•

WINDSURFEN, ZEILEN, SUP, WATERJUMP
SUBTROPISCH ZWEMBAD
LASER BATTLE EN TOUWENPARCOURS
KAMPEREN IN CENTERPARCS PORT ZÉLANDE

[ 12

NEDERLAND - BEEKSE BERGEN
• Z5 • 9-12

01/08/2021-06/08/2021

LOCATIE Deze week verblijven we in het Rangercamp van de
Beekse Bergen. We overnachten er in tenten in het midden van
het park, een unieke ervaring dus! Het lekkere eten wordt voorzien
door de mensen van de Beekse bergen zelf, smullen maar!
VAKANTIE Droom je wel eens van slapen tussen de dieren? Heb
je altijd al eens een dierenverzorger willen zijn? Heb je zin in een
weekje naar het buitenland? Kom dan zeker met ons mee naar het
safaripark De Beekse Bergen in Nederland! Overdag ontpoppen
we ons tot echte rangers en ’s nachts horen we de leeuwen
brullen vanuit onze tent. We krijgen een unieke blik achter de
schermen, mogen in het park wanneer er geen bezoekers zijn en
gaan op bus- en bootsafari. In speelland kunnen we zelf eens
het aapje uithangen in de knotsgekke speeltuinen of ontdekken
we wat het is om een zeeleeuw te zijn in het grote meer. Ook
onze Crejaksiemonitoren zorgen tussendoor voor pittig plezante
activiteiten.
KORTOM
•
•
•
•

OVERNACHTING IN SAFARITENTEN IN HET PARK
BLIK ACHTER DE SCHERMEN
BEZOEK AAN SPEELLAND
GEZELLIG KAMPVUUR

ALLE VAKANTIES
MET CORONA CASHBACK
BEKIJK ONS VOLLEDIG AANBOD OP ONZE WEBSITE // WWW.CREJAKSIE.BE
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KROATIË - MARUSICI, OMIS
• Z3 • 16+

16/07/2021-23/07/2021

LOCATIE Kroatië, terug van weggeweest! Onze verblijfplaats
ligt in Marusici, een rustig dorpje dat 12km ten oosten van de
stad Omis aan de voet van de Omiska Dinara berg ligt. Borak,
de mooiste baai met zoetwaterbron, is gelegen in Marusici.
Daarnaast zijn er veel zand- en kiezelstranden in de buurt.
We verblijven in Hostel Dalmatia die volledig ter onze beschikking
is! De lieve eigenaars voorzien voor ons de lekkerste maaltijden.
Alle kamers van Hostel Dalmatia zijn voorzien van airconditioning,
een eigen badkamer en een balkon met uitzicht op zee. Verder
beschikt het verblijf over een terras met een zalig uitzicht!
VAKANTIE Zin om te chillen in de zon? Of heb je liever af en toe
wat actie? Of toch liever wat cultuur opsnuiven? Klinkt allemaal
wel goed hé? Wel, je hoeft helemaal niet te kiezen! Onze reis naar
Kroatië heeft het namelijk allemaal! Als we niet aan het genieten
zijn op de mooiste stranden van Kroatië, kan je ons al snorkelend
of in een kajak terugvinden. Verder staan een daguitstap naar
Split, de grootste stad van Kroatië aan de Adriatische kust, en een
bezoek aan het Aquapark van Omis op de planning. Als dit nog
niet genoeg is, zorgen de monitoren van Crejaksie voor de leukste
animatie. See you in Croatia!
KORTOM
•
•
•
•

VLIEGTUIGTICKETS HEEN EN TERUG VAN EN NAAR BRUSSEL
PRIVÉVERBLIJF AAN HET WATER
ACTIEVE WATERACTIVITEITEN
DAGUITSTAP NAAR SPLIT EN HET AQUAPARK VAN OMIS

GRATIS
T-SHIRT
& GADGET
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DUITSLAND - KANO-EXPEDITIE
• Z4 • 16+

25/07/2021-01/08/2021

VAKANTIE Droom jij ervan om in een kano rond te trekken met
je vrienden? Kom dan mee met Crejaksie op kano-expeditie naar
Duitsland! Elke dag varen we door de prachtige natuur naar een
andere kampeerplek. We slaan er onze tenten op en bereiden
ons eigen potje. Middenin de week trekken we naar Tropical
Island, Europa’s grootste zwemparadijs gelegen in een
oude vliegtuigloods. We sluiten dit hele avontuur af
met een dag en nacht in het bruisende Berlijn!
We brengen een bezoek aan de Berlijnse muur,
Brandenburger Tor en zoveel meer. Warm je
armspieren maar al op en schrijf je nu in
voor het avontuur van je leven!
KORTOM

GRATIS
T-SHIRT

• BUSRIT HEEN EN TERUG
• 5 DAGEN KANOVAREN EN KAMPEREN
• DAGJE IN HET ZWEMPARADIJS
TROPICAL ISLAND
• 1 NACHT EN DAG IN HET
BRUISENDE BERLIJN
MET VERBLIJF IN EEN HOSTEL

& GADGET
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SPANJE - ALBANYA • Z6
• 13-15 • 16+

SPANJE - MALAGA • Z1 • 13-15
03/07/2021 - 09/07/2021
LOCATIE Onze vakantie naar Malaga is een vliegvakantie. We
vertrekken vanuit Zaventem en worden in Malaga opgepikt
door de mensen van ons verblijf: La Fuente Oase B&B. Deze top
accommodatie ligt in Andalusië in het prachtige natuurgebied
Barranco Blanco en is omgeven door de rivier Aluminos en de
mooiste bergen. We bevinden ons op slechts een half uurtje van
de prachtige stad Malaga en de leuke stranden van La Cala de
Mijas, Los Alamos en Marbella.
VAKANTIE Ben jij klaar voor heel veel fun onder de Spaanse zon
met de beste vrienden? Tijdens deze vakantie gaan we chillen op
het strand en aan ons eigen zwembad, op ontdekking in Malaga
stad, ons uitleven op een waterfiets en last but not least nemen
we een duik in het waterpretpark Torremolinos! De ideale mix van
strand, cultuur en vooral heel veel fun!
KORTOM
•
•
•
•

08/08/2021-17/08/2021

LOCATIE Tijdens deze exclusieve Crejaksievakantie verblijven we
op camping Bassegoda Park. We slapen er in 4-persoonstenten
en vertrekken van hieruit naar pittig plezante activiteiten.
Onze maaltijden en tussendoortjes worden voorzien door de
campinguitbaters.
VAKANTIE Deze week bieden we heel wat activiteiten aan met
een avontuurlijke insteek en met het beste van de Spaanse bergen
en de zee: rotsklimmen, GPS-tracking, adventuretocht, slackline (=
een vorm van koordwandelen), enz… Anderzijds is er ruimte voor
ontspanning: zo gaan we naar Aquabrava en trekken we een dag
naar Empuriabrava voor een bezoek aan het strand. Een week vol
fun dus!
KORTOM
•
•
•
•

ADVENTUREVAKANTIE IN SPANJE
OVERNACHTING IN TENTEN
BEZOEK AAN STRAND
BEZOEK AAN WATERPARK

VLIEGTUIGREIS VANUIT ZAVENTEM
BEZOEK AAN WATERPRETPARK TORREMOLINOS
PRACHTIG VERBLIJF MET EIGEN ZWEMBAD
AVONTUURLIJKE WANDELING NAAR DE WATERVALLEN
VAN BARRANCO BLANCO

GRATIS
T-SHIRT
& GADGET
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SURF IE
VAKANT

BISCAROSSO, FRANKRIJK

FRANKRIJK - AQUITANIË
• Z7 • 13-15

13/08/2021-20/08/2021

LOCATIE Klaar voor een écht zomers verblijf? Ga dan zeker
mee naar het Franse Aquitanië (vlakbij Bordeaux). Hier huren
we een prachtig huis voor een unieke Crejaksievakantie waar
alles aanwezig is voor een onvergetelijk verblijf: een zwembad,
prachtige kamers met eigen sanitair, een grote BBQ en een meer.
VAKANTIE Deze vakantie biedt de ideale mix aan tussen cultuur,
avontuur en zon. We chillen aan ons eigen zwembad en verkennen
het meer in de buurt. Daarnaast bezoeken we typische Franse
markten en steden zoals Sarlat en Bergerac. De Dordogne is de
ideale vakantiebestemming om je onder te dompelen in het
leven van onze voorouders. In Lascaux werden 60 jaar geleden
prehistorische muurschilderingen gevonden waar we alles over
gaan ontdekken. Als dat nog niet genoeg is, wagen we ons ook aan
een middag op het water: maak je klaar voor de kanotocht van je
leven!

• FAMILIEVAKANTIE
11/07-18/07 EN 25/07-01/08
LOCATIE De family village ligt centraal op camping Le Vivier,
onder de grote dennenbomen en op wandelafstand van het
strand. Het comfortabele sanitair beschikt over douches, wastafels, verschoningsruimtes, toiletten, was- en droogmachines
en buitendouches. Ook alle andere faciliteiten die de camping te
bieden heeft liggen vlakbij: het zwembad, speelterreinen (volleybal, petanque, springkastelen, pingpong, speelhal,…), de receptie,
fietsverhuur, bakker, eetstandjes en de campingbar. Ondanks de
centrale ligging is het camp een mooi afgesloten geheel met
volledige privacy voor onze gasten. Glamping op zijn best.

KORTOM

VAKANTIE Nieuw deze zomer is onze familiesurfvakantie naar
Biscarosso. Surfen en zo veel andere activiteiten om te ontdekken.
Op wandelafstand van het strand kies je zelf jouw verblijfsformule
op het gezellige kamp die uitgerust is met een zwembad, gezellige
bistro, bar en kinderopvang met kids club. Naast het surfen
kan je je helemaal uitleven in het adventure park, op een SUP
of genieten van een prachtige zonsondergang op de hoogste
duin van Europa, Dune du Pilat. Als kers op de taart kan je een
daguitstap maken naar het gezellige Bordeaux.

• VERBLIJF MET ZWEMBAD
• KANOTOCHT
• TYPISCH FRANSE DORPJES, STEDEN EN MARKTEN

Prijs voor de familievakanties is per offerte.
Mail uw wensen naar info@crejaksie.be.
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PERSONEN MET EEN BEP
ERKING
Iedereen verdient vakant
ie.

Ook personen met een bep
erking. Tijdens
onze vakanties gericht op
deze doelgroep gaan we
wan
del
en, zijn we
creatief bezig en gaan we
op uitstap. Zo kunnen we
hee
rlijk
ontspannen met leeftijdsgenoten
. Een team van gemotiv
eer
de
ani
ma
toren zal
onze vakantie begeleide
n, rekening houdend me
t
de
cap
acit
eite
n en
leefwereld van de deelne
mers. Voor onze begeleidin
g
is
gee
n
ins
panning teveel. Zij omringen
onze vakantiegangers me
t
de
gro
ots
te
zor
g
en staan garant voor een
boeiend programma.

FRANKRIJK - AQUITANIË
DE PANNE • Z3-4-5
• KRISKRAS Z3
LICHTE TOT MATIGE MENTALE BEPERKING
VOOR DEELNEMERS VANAF 25 JAAR.
Genieten van een vakantie in eigen land? Dat kan! In een week
gevuld met uitstappen naar het zwembad, het strand en de
avondmarkt, wordt alleen maar plezier gemaakt. Bij de start
van onze vakantie wordt er aan iedere deelnemer een animator
toegewezen. Hij of zij zal instaan voor de gewenste zorgen.
Ook zal deze begeleid(st)er mee zorgen voor een aangepaste,
individuele planning zodat elke kriskrasser kan genieten van een
vakantie op maat, dit jaar rond het thema “Gekke Uitvinders”!

• SNOEZEL Z4
ERNSTIG TOT DIEPE MENTALE BEPERKING
VOOR DEELNEMERS VANAF 5 JAAR.
Voor onze snoezelaars bieden wij een vakantie aan dat compleet
op maat gemaakt is rond het thema “Gekke Uitvinders”. Bij elke
deelnemer wordt er voor aanvang van de vakantie geluisterd naar
de wensen en noden. Zo krijgen alle gewenste activiteiten een
plaatsje op de planning. Gaan wandelen? Het strand bezoeken? Of
genieten van het snoezelaanbod? Wij zorgen er allemaal voor!

• KRISKRASSERTJES Z5
LICHTE TOT MATIGE MENTALE BEPERKING
VOOR DEELNEMERS VAN 5 TOT 30 JAAR.
Heb jij zin in een kamp boordevol plezier, spelletjes en te gekke
verhalen? Dan zit je op deze vakantie helemaal op je plaats! De
jongste kriskrassertjes kunnen hun mooiste fantasieën beleven
tijdens onze uitstappen naar Plopsaland, het strand, het bos en
de avondmarkt. Daarnaast kunnen de jongeren met een beperking
zich compleet uitleven met een begeleiding dat rekening houdt
met hun zelfstandigheid, noden en wensen. Dit allemaal rond het
thema “Gekke Uitvinders”! Elke deelnemer krijgt bij de start van
deze vakantie een animator toegewezen die zal instaan voor zijn
of haar zorgen.

• Z7 • 16+

13/08/2021-20/08/2021

VOOR DEELNEMERS MET EEN LICHTE TOT MATIGE MENTALE
BEPERKING DIE ZICH ZELFSTANDIG KUNNEN VERPLAATSEN
ZONDER HULPMIDDELEN.
LOCATIE Klaar voor een écht zomers verblijf? Ga dan zeker mee
naar het Franse Aquitanië (vlakbij Bordeaux). Hier huren we
een prachtig huis voor een unieke Crejaksievakantie. Alles is er
aanwezig voor een heerlijk verblijf: een zwembad, een grote BBQ
en een meer.
VAKANTIE Deze vakantie biedt de ideale mix tussen cultuur,
avontuur en zon. We doen heel wat culturele uitstappen, gaan
een dagje naar het meer en doen creatieve activiteiten. Kom
genieten van la Douce France en beleef je droomvakantie tussen
de groene bergen. Naast een prachtig domein hebben we ook
de ruimte om ons uit te leven tijdens de op maat geplande
activiteiten. Heb jij zin in een zonnige vakantie? Daar kunnen wij
voor zorgen!
KORTOM
• VERBLIJF OP DOMEIN MET ZWEMBAD
• VERSCHILLENDE DAGUITSTAPPEN
• GENIETEN VAN TYPISCH FRANSE DORPJES,
STEDEN EN MARKTJES

KORTOM
• VAKANTIES VOOR BIJZONDERE DOELGROEPEN
• BEGELEID DOOR SPECIFIEK OPGELEIDE MONITOREN
• ACTIVITEITEN OP MAAT ROND HET THEMA
GEKKE UITVINDERS!
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POP-UP'S

VAKANTIES
zonder OVERNACHTING
EEN “POP-UP”, WAT IS
DAT PRECIES?

Van wereldreizigers tot bouwvakkers en echte chefkoks, elke week
zetten we een origineel thema in de kijker. Jullie kids kunnen zich
verwachten aan een week boordevol creatieve activiteiten en
onvergetelijke momenten.
Tijdens onze dagkampen hechten we veel belang aan een c reatieve
daginvulling. We beleven samen als groep de gekste avonturen
in thema en ravotten erop los. Dit jaar staan er heel wat nieuwe
thema’s op de planning. Fun en avontuur verzekerd!
Alle kinderen tussen 2,5 en 9 jaar zijn welkom op onze pop-up
initiatieven.

WAARVOOR ZORGEN WIJ?
Wij voorzien voor iedereen een lekker tien- en vieruurtje.
Onze ervaren en zelfopgeleide monitoren zullen zorgen voor
fantastische activiteiten met een grote fun-factor!

WAARVOOR ZORGEN JULLIE?
Een lunchpakket en drinkfles dienen zelf meegebracht te worden.

DAGVERLOOP
Vooropvang:
Activiteit:
Middagpauze:
Activiteit:
Naopvang:

Ben je op zoek naar een
geweldig opvanginitiatie
f voor jouw
kind(eren) tijdens de paa
s- en zomervakantie? Da
n zijn onze
pop-up vakanties de per
fecte oplossing voor jou
!
Cre
jaksie
vzw organiseert in versch
illende Vlaamse steden
dag
kampen
voor kinderen waar spo
rt, spel en creativiteit cen
traal staan.

LOCATIES:
• WAASMUNSTER
Onze pop-up initiatieven in Waasmunster zullen doorgaan in het
Parochiecentrum. Op 2 minuten wandelen kan je een groot park
vinden waar de kinderen zich helemaal kunnen uitleven.

• SINT-NIKLAAS
Onze dagkampen in Sint-Niklaas vinden plaats in de middelbare
school Sint-Carolus waar jullie kids kunnen genieten van de meest
pittig plezante activiteiten!

• OUDENAARDE
In Oudenaarde kan je ons terugvinden in basisschool GO!
De Wereldbrug, een gezellige school in het centrum van de stad.

07:30 – 09:00
09:00 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 16:00
16:00 – 17:30

• GENT
In Gent gaan onze dagkampen door in basischool De Kleine Icarus,
een oase van rust in de grote stad Gent.

4¤
VANAF 12

• OPLINTER
In Oplinter zijn jullie allemaal welkom in De Wijsneus, een
gezellige en welgekende basisschool in het hart van het dorp.

• LOKEREN
Onze dagkampen in Lokeren vinden plaats in de kleuterschool
De Duizendvoet, waar we jullie kids met veel plezier een
onvergetelijke tijd laten beleven.
MEER INFORMATIE OVER DE PERIODES EN THEMA’S, KAN JE
MAKKELIJK TERUGVINDEN OP ONZE VERNIEUWDE WEBSITE,
WWW.CREJAKSIE.BE
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BEKIJK ONS
VOLLEDIG AANBOD
OP ONZE WEBSITE
WWW.CREJAKSIE.BE

CURSUSSEN

KADER
Cursussen
VORMING met Pasen
BASISCURSUS ANIMATOR
IN HET JEUGDWERK

03/04/2021 – 10/04/2021
J-CLUB DE PANNE

Crejaksie, wie wat waar? Crejaksie, dat zijn pittig plezante
vakanties, begeleid door pittig plezante animatoren! Wil je graag
deel uitmaken van ons animatorenteam? Dat kan! Tijdens de
eerste week van de paasvakantie organiseren wij een ‘basiscursus
animator in het jeugdwerk’ in De Panne. Deze cursus spitst zich
toe op vakanties met en zonder overnachting.
Je leert er heel wat vaardigheden van een animator. Tijdens de
verschillende sessies sport en spel, manueel, animatie en kind &
organisatie wisselen praktijk en theorie zich af. Daarnaast staan
we stil bij andere competenties zoals E.H.B.O., straatveiligheid,
brainstormen, …
Na de cursus kan je stage lopen bij Crejaksie. Wanneer je voor
beide onderdelen geslaagd bent, ontvang je een door de overheid
erkend attest.
Schrijf je snel in voor onze cursus en kom ons knotsgek en
aanstekelijk plezant team versterken!
KORTOM
•
•
•
•
•
•
•
•

SPECIALISATIECURSUS PMH
(BEGELEIDER PERSONEN
MET EEN BEPERKING)

03/04/2021 – 10/04/2021
J-CLUB DE PANNE

PMH, wie wat waar? Heb jij een geduldig en zorgzaam
karakter? Ben jij creatief? Immer enthousiast? En bovendien
verantwoordelijk? Ben jij steeds op zoek naar nieuwe ervaringen
en uitdagingen? Wil jij kinderen, jongeren en volwassenen met
een beperking een onvergetelijke vakantie helpen beleven? Ja?
Schrijf je dan snel in voor onze specialisatiecursus ‘animator in
het jeugdwerk voor personen met een beperking’! Je leert tijdens
deze cursus heel wat bij over de verzorgingstaken, animatie
voor personen met een beperking, dagtaken van een monitor en
E.H.B.O. Deze fijne en vooral leerrijke cursus mag je niet missen.
KORTOM
• CURSUS GEGEVEN DOOR ERVAREN INSTRUCTEURS
• KENNIS VERWERVEN ROND DE NODEN VAN
DEZE DOELGROEP
• HANDVATEN KRIJGEN IN BEGELEIDING EN
VERZORGING VAN DEZE DOELGROEP

VORMING GEGEVEN DOOR ERVAREN INSTRUCTEURS
EERSTE STAPPEN IN HET JEUGDWERK
INSPIRATIE OPDOEN VOOR ALLERLEI ACTIVITEITEN
OFFICIEEL ATTEST ANIMATOR IN HET
JEUGDWERK BEHALEN
VEEL AFWISSELING TUSSEN THEORIE EN PRAKTIJK
ERVARINGSGERICHT LEREN
JE BENT VERZEKERD VAN EEN STAGEPLAATS IN DE ZOMER
VOLGEND OP DE CURSUSPERIODE.
TERECHTKOMEN IN EEN HECHTE VRIJWILLIGERSBENDE
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PRIJZEN
PERIODE
KROKUS

PASEN

ZOMER
AAN ZEE

ZOMER
ARDENNEN

DATUM

LEEFTIJD

PLAATS

SOORT VAKANTIE

PRIJS
/LID

PRIJS
/NIET
LID

K1

14/02 - 19/02

5-8 JAAR

DE PANNE

KROKUSKRIEBELS

€ 185

€ 309

K1

14/02 - 19/02

9-12 JAAR

DE PANNE

SEA YOU @ CARNAVAL!

€ 185

€ 309

P2

11/04 - 16/04

5-8 JAAR

LOKEREN

SPROOKJESKAMP OP DE ALPACABOERDERIJ

€ 115

€ 145

P2

11/04 - 16/04

9-12 JAAR

LOKEREN

DIERENPLEZIER OP DE ALPACABOERDERIJ

€ 115

€ 145

Z1

03/07 - 10/07

5-8 JAAR

DE PANNE

SPRING DE ZOMER IN! - KENNISMAKINGSVAKANTIE

€ 235

€ 414

Z1

03/07 - 10/07

9-12 JAAR

DE PANNE

JUMP 4 JOY!

€ 235

€ 414

Z2

10/07 - 17/07

5-8 JAAR

DE PANNE

ZOTTE ZEE-KADEE'S - KENNISMAKINGSVAKANTIE

€ 235

€ 414

Z2

10/07 - 17/07

9-12 JAAR

DE PANNE

SEA YOU @ DE PANNE

€ 235

€ 414

Z2

10/07 - 17/07

13-16 JAAR

DE PANNE

VITAMIN SEA

€ 235

€ 414

Z3

17/07 - 24/07

5-8 JAAR

DE PANNE

UITVINDERS ONLY - KENNISMAKINGSVAKANTIE

€ 245

€ 424

Z3

17/07 - 24/07

9-12 JAAR

DE PANNE

CREJACADEMY: TIK TOK & GRAFFITI

€ 295

€ 474

Z3

17/07 - 24/07

13-16 JAAR

DE PANNE

CREJACADEMY: SOCIAL MEDIA & GRAFFITI

€ 295

€ 474

Z4

24/07 - 31/07

5-8 JAAR

DE PANNE

ZOTTE ZEE-KADEE'S - KENNISMAKINGSVAKANTIE

€ 235

€ 414

Z4

24/07 - 31/07

9-12 JAAR

DE PANNE

SEA YOU @ DE PANNE

€ 235

€ 414

Z4

24/07 - 31/07

9-12 JAAR

DE PANNE

DANCE MODE ON

€ 235

€ 414

Z4

24/07 - 31/07

13-16 JAAR

DE PANNE

MUSICAL

€ 412

€ 564

Z4

24/07 - 31/07

13-16 JAAR

DE PANNE

VITAMIN SEA

€ 235

€ 414

Z5

31/07 - 07/08

5-8 JAAR

DE PANNE

ZOTTE ZEE-KADEE'S - KENNISMAKINGSVAKANTIE

€ 235

€ 414

Z5

31/07 - 07/08

9-12 JAAR

DE PANNE

SEA YOU @ DE PANNE

€ 235

€ 414

Z5

31/07 - 07/08

13-16 JAAR

DE PANNE

VITAMIN SEA

€ 235

€ 414

Z6

07/08 - 14/08

5-8 JAAR

DE PANNE

UITVINDERS ONLY - KENNISMAKINGSVAKANTIE

€ 245

€ 424

Z6

07/08 - 14/08

9-12 JAAR

DE PANNE

HET LICHAAM VAN CREJAKSIE

€ 245

€ 424

Z6

07/08 - 14/08

13-16 JAAR

DE PANNE

CREJACADEMY: RADIO & DJ

€ 245

€ 424

Z7

14/08 - 21/08

5-8 JAAR

DE PANNE

LATER WORD IK… - KENNISMAKINGSVAKANTIE

€ 250

€ 434

Z7

14/08 - 21/08

9-12 JAAR

DE PANNE

SPLASH IT OUT!

€ 295

€ 474

Z7

14/08 - 21/08

13-16 JAAR

DE PANNE

AQUADVENTURE

€ 295

€ 474

Z8

21/08 - 28/08

5-8 JAAR

DE PANNE

ZOTTE ZEE-KADEE'S - KENNISMAKINGSVAKANTIE

€ 235

€ 414

Z8

21/08 - 28/08

9-12 JAAR

DE PANNE

SEA YOU @ DE PANNE

€ 235

€ 414

Z8

21/08 - 28/08

13-16 JAAR

DE PANNE

VITAMIN SEA

€ 235

€ 414

Z3

17/07 - 24/07

5-8 JAAR

VIEUXVILLE

AVONTUREN VOOR (B)ENGELS

€ 229

€ 261

Z3

17/07 - 24/07

9-12 JAAR

VIEUXVILLE

TOTAL LOSS IN HET BOS

€ 229

€ 261

Z3

17/07 - 24/07

13-16 JAAR

VIEUXVILLE

ADVENTURE XL

€ 229

€ 261

Z4

24/07 - 31/07

5-8 JAAR

VIEUXVILLE

ARDENNENKRIEBELS

€ 165

€ 199

Z4

24/07 - 31/07

9-12 JAAR

VIEUXVILLE

TOTAL LOSS IN HET BOS

€ 229

€ 261

Z4

24/07 - 31/07

13-16 JAAR

VIEUXVILLE

ADVENTURE XL

€ 229

€ 261

Z4

24/07 - 31/07

11-15 JAAR

VIEUXVILLE

OPTIE FRANS

€ 319

€ 351

Z5

01/08 - 07/08

5-8 JAAR

GRAIDE

MET CREJAKSIE IN GALOP

€ 264

€ 299

Z5

01/08 - 07/08

9-12 JAAR

GRAIDE

RUITERS EN AMAZONES

€ 264

€ 299

Z5

01/08 - 07/08

13-16 JAAR

GRAIDE

HOLD YOUR HORSES

€ 264

€ 299

Z7

14/08 - 21/08

5-8 JAAR

BOHAN

MIERPLEZIER - KENNISMAKINGSVAKANTIE

€ 269

€ 419

Z7

14/08 - 21/08

9-12 JAAR

BOHAN

AVONTURENKUREN

€ 279

€ 429

Z7

14/08 - 21/08

13-16 JAAR

BOHAN

INTO THE WOODS

€ 279

€ 429

Z8

21/08 - 28/08

5-8 JAAR

BOHAN

MIERPLEZIER - KENNISMAKINGSVAKANTIE

€ 269

€ 419

Z8

21/08 - 28/08

9-12 JAAR

BOHAN

AVONTURENKUREN

€ 279

€ 429

Z8

21/08 - 28/08

13-16 JAAR

BOHAN

INTO THE WOODS

€ 279

€ 429
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PRIJZEN
ZOMER
BINNEN
LAND

ZOMER
BUITEN
LAND

ZOMER
PMH

HERFST
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PERIODE

DATUM

LEEFTIJD

PLAATS

SOORT VAKANTIE

PRIJS
/LID

PRIJS
/NIET
LID

Z1

03/07 - 10/07

9-12 JAAR

HOGE RIELEN

DE ONTDEKKINGSREIZIGERS

€ 229

€ 267

Z1

03/07 - 10/07

13-16 JAAR

HOGE RIELEN

EXPEDITIE CREJAKSIE

€ 229

€ 267

ALLE

SINT-KATELIJNE
-WAVER

MISSING YOU

€ 250

€ 250

11-14 JAAR

AFFLIGEM

OUT OF LIMITS

€ 199

€ 235

Z2

12/07 - 17/07

Z6

08/08 - 13/08

Z7

15/08 - 20/08

5-8 JAAR

BRAKEL

OP DE BOERDERIJ - KENNISMAKINGSVAKANTIE

€ 169

€ 199

Z7

15/08 - 20/08

9-12 JAAR

BRAKEL

BOERENSTEBUITEN

€ 169

€ 199

Z7

15/08 - 20/08

9-12 JAAR

PAIRI DAIZA

ZOOKEEPERS

€ 375

€ 407

Z8

22/08 - 27/08

5-8 JAAR

LOKEREN

CREJAKSIEKRIEBELS - KENNISMAKINGSVAKANTIE

€ 119

€ 149

Z8

22/08 - 27/08

9-12 JAAR

LOKEREN

SPEELSPETTERS

€ 119

€ 149

Z1

03/07 - 10/07

13-15 JAAR

NEDERLAND

BROUWERSDAM - WATERSPORTVAKANTIE

€ 448

€ 491

Z1

03/07 - 09/07

13-15 JAAR

SPANJE

MALAGA - CULTUUR & CHILL VAKANTIE

€ 631

€ 675

Z3

16/07 - 23/07

16+ JAAR

KROATIE

MARUSICI - SPORT & CHILL VAKANTIE

€ 676

€ 725

Z4

25/07 - 01/08

16+ JAAR

DUITSLAND

KANO-EXPEDITIE

€ 468

€ 517

Z5

01/08 - 06/08

9-12 JAAR

NEDERLAND

DE BEEKSE BERGEN

€ 339

€ 369

Z6

08/08 - 17/08

13-15 JAAR

SPANJE

ALBANYA -MOUNTAIN BEACH

€ 549

€ 604

Z6

08/08 - 17/08

16+ JAAR

SPANJE

ALBANYA - PARTY AND SUMMERFUN

€ 549

€ 604

Z7

13/08 - 20/08

13-15 JAAR

FRANKRIJK

AQUITANIË - LA DOUCE FRANCE

€ 599

€ 649

Z3

17/07 - 24/07

25+ JAAR

DE PANNE

KRISKRISVAKANTIE

€ 425

€ 599

Z4

24/07 - 31/07

5+ JAAR

DE PANNE

SNOEZELVAKANTIE

€ 425

€ 599

Z5

31/07 - 07/08

5-30 JAAR

DE PANNE

KRISKRASSERTJESVAKANTIE

€ 425

€ 599

Z7

13/08 - 20/08

16+ JAAR

FRANKRIJK

AQUITANIË - LA DOUCE FRANCE PMH

€ 757

€ 799

H1

31/10 - 05/11

5-8 JAAR

LOKEREN

CREJAKSIEKRIEBELS OP DE ALPACABOERDERIJ

€ 119

€ 149

H1

31/10 - 05/11

9-12 JAAR

LOKEREN

GRIEZELSPETTERS OP DE ALPACABOERDERIJ

€ 119

€ 149
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VERZEKERINGEN

TING?
HEB IK RECHT OP KLibOeraRle Mu
tualiteit en

n zijn bij de
Deelnemers die aangeslote
rekenen op
lende verzekering, kunnen
bijdragen voor de aanvul
ring:
een stevige prijsverminde
landse
en krijgen voor elke binnen
• EXTRA ZAKGELD: Led
buitenkantie en elke binnen en
vakantie tijdens de paasva
d.
gel
de zomervakantie €20 zak
landse vakantie tijdens
.
ing
cht
r vakanties met overna
De korting geldt enkel voo
je
g
krij
,
documenten in orde zijn
Nadat de betaling en de
document
toegestuurd per mail. Het
automatisch een bewijs
it.
lite
r te maken aan je mutua
voor zakgeld dien je ove
.
een extra korting van €25
• SUPERPROMO: Dit is
r leden,
voo
1
202
i
tot en met 1 me
De superpromo is geldig
in België.
voor 1 vakantie per kind
zij tevens
lid of niet-lid zijn, kunnen
Ongeacht de deelnemers
tingen:
rekenen op volgende kor
nen
af de 2de inschrijving bin
• 2de INSCHRIJVING: Van
zomer
van de vakanties uit de
éénzelfde gezin voor één
van €13 toegekend.
brochure wordt een korting
VAKANTIES:
G VOOR BUITENLANDSE
• VROEGBOEKKORTIN
een
je
g
mei 2021 , dan krij
Boek en betaal je vóór 1
.
€12
van
vroegboekkorting
r onze
kortingen gelden niet voo
Let wel: Bovenstaande
).
ing
cht
rna
ove
ties zonder
pop-up vakanties (vakan

De polisvoorwaarden zijn
bij ons op eenvoudige aan
vraag
verkrijgbaar. Wij bescho
uwen het als een service
om
onze deelnemers zo goe
d mogelijk in te dekken
tegen de
financiële gevolgen van
het onderbreken of het
nie
t kunnen
aanvangen van de vakant
ie (forfaitaire vrijstelling:
€25
,
niet van toepassing op onz
e pop-up vakanties).
BINNENL ANDSE REIZEN
:
Optioneel kan je een ann
uleringsverzekering nem
en voor
€19 extra.
POP-UP VAKANTIES:
Optioneel kan je een ann
uleringsverzekering nem
en
voor €9 extra.
BUITENLANDSE REIZEN
:
Reisbijstand, annulering
s- en onderbrekingsverze
kering
zijn niet inbegrepen in de
prijs van de vakanties. Cre
jaksie
selecteerde voor jou de
volgende verzekeringsform
ule
s, die
optioneel kunnen worde
n bijgenomen:
• Annulering & vakantieo
nderbreking: €24
• Reisbijstand: €24
• De beide samen: €39
Leden van de Liberale Mu
tualiteit kunnen gratis een
Europese Ziekteverzekerin
gskaart aanvragen.

CORONA CASHBACK

Deze corona cashback gar
andeert je een terugbetali
ng van
je inschrijvingsgeld indien
we de door jouw gekoze
n
vak
antie
moeten annuleren omwill
e van COVID-19 en de ma
atre
gel
en
hiervan. Het annuleren
van een vakantie wordt
bep
aal
d
doo
r de
COVID-19 maatregelen die
van kracht zijn. Dit zowel
in
Bel
gië
als in het buitenland.
Indien je zelf moet annule
ren omwille van COVID-1
9, heb je een
geldig doktersattest nod
ig.

crejaksie vzw

openingsuren

Gerselarendries 11

ma 8u30 › 17u00

1850 Grimbergen

di

T 02 537 79 18

wo 8u30 › 17u00

F 02 537 92 67

do 8u30 › 17u00

info@crejaksie.be

vr 8u30 › 16u30

www.crejaksie.be

za en zo › Gesloten
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