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10 dagen
rondtrekken
door het adembenemende
Zweden!

Of ga je
liever surfen in
Montalivet, zeilen op
de Waddeneilanden
of op fashiontrip
naar
Amsterdam?

Ontdek al onze
jongerenvakanties van 6 tot 16+
op www.vibez.be

Hé jij, ken jij vibez al?

vibez is de jongerenorganisatie van De
Voorzorg, in samenwerking met Joetz
Limburg. Wij organiseren jongerenvakanties
die nét dat ietsje anders zijn.
Hoe? vibez wil jou de mogelijkheid geven om
jezelf te zijn, te ontdekken waar je goed in
bent en te groeien in wat je graag doet.
Ontdek ook onze workshops (Studio vibez),
cursussen en maak deel uit van onze hechte
community.
Kortom: wil je uitdaging, nieuwe vrienden
maken en vooral veel fun?! Dan is vibez echt
iets voor jou! Zoek, beleef and go for it!

www.vibez.be
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van 6 jaar
tot 16+
Begeleid
door geattesteerde
animatoren
Persoonlijke en
coachende aanpak
29 vakanties in
binnen- en buitenland

Wat biedt
vibez?

Elk jaar honderden
enthousiaste en tevreden
deelnemers & ouders

All-in-formule op alle cursussen en vakanties met overnachting.
Geef zeker eventuele allergieën of voedselvoorkeuren door.
Vakanties met en zonder overnachting.
Opvanggelegenheid voor vakanties zonder overnachting
van 8 u. tot start kamp en van einde kamp tot 17 u.
Ongevallenverzekering tijdens al onze activiteiten.
Dekking van medische kosten tijdens de vakantie, workshops en cursussen.
Te gekke activiteiten en FUN!
Mogelijkheid tot gespreid betalen.
Inclusieve werking
We streven ernaar dat iedereen zich welkom en veilig voelt bij vibez.
Want vakantie, dat verdien je!

Iedereen verdient vakantie!
Zot van een vibez-vakantie maar is de financiële drempel
iets te hoog? Geen probleem. We werken samen met
Iedereen Verdient Vakantie. Op die manier kunnen
gezinnen met financiële problemen of bijzondere
moeilijkheden toch op vakantie.

Voor meer info bel je het gratis nummer 1700 of surf je
naar www.iedereenverdientvakantie.be.
Daarnaast bieden we ook een gespreide betaling
aan. Neem contact op met ons team voor meer info
via 011 27 85 15 of stuur een mailtje naar info@vibez.be.
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Inhoudstafel
p. 2
p. 3
p. 6
p. 7

p. 8 Onze vakanties (zie ook tabel hieronder)
p. 20 Word animator bij vibez, join the vibez-crew!
p. 23 Studio vibez

Hé jij, ken jij vibez al?
Wat biedt vibez?
Volg vibez online
Zotte kortingen, boek nu!
Naam vakantie

Datum

Basisprijs

DVZprijs*

Locatie

Vervoer

Formule

6-9 jaar
8

Legotastisch

05/07 - 09/07

€ 170

€ 136

Hasselt, België

eigen vervoer

zonder overnachting

8

Zon, zee, avontuur

26/07 - 30/07

€ 290

€ 232

Nieuwpoort, België

busvervoer**

met overnachting

9

In galop

02/08 - 06/08

€ 220

€ 176

Kuringen, Hasselt

eigen vervoer

zonder overnachting

9

Koek-it

09/08 - 13/08

€ 170

€ 136

Hasselt, België

eigen vervoer

zonder overnachting

9

Beestenboel

16/08 - 20/08

€ 275

€ 220

Borgloon, België

eigen vervoer

met overnachting

9-12 jaar
10

Mijn pop-uprestaurant

05/07 - 09/07

€ 170

€ 136

Hasselt, België

eigen vervoer

zonder overnachting

10

Beach vibez

12/07 - 16/07

€ 300

€ 240

Brouwersdam, Nederland

busvervoer**

met overnachting

11

Adventure camp

12/07 - 16/07

€ 300

€ 240

Brouwersdam, Nederland

busvervoer**

met overnachting

11

Zoowiezoo

19/07 - 23/07

€ 365

€ 292

De Beekse Bergen,
Nederland

busvervoer

met overnachting

12

Kidz dance-off

26/07 - 30/07

€ 290

€ 232

Nieuwpoort, België

busvervoer**

met overnachting

12

Panna gamez

26/07 - 30/07

€ 290

€ 232

Nieuwpoort, België

busvervoer**

met overnachting

12

YouTube starters

2/08 - 6/08

€ 290

€ 232

Antwerpen, België

busvervoer

met overnachting

13

Animal loverz

16/08 - 20/08

€ 275

€ 220

Borgloon, België

eigen vervoer

met overnachting
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12-15 jaar
14

Go social

09/07 - 18/07

€ 550

€ 440

Montalivet, Frankrijk

busvervoer

met overnachting

14

Beach & surf

09/07 - 18/07

€ 550

€ 440

Montalivet, Frankrijk

busvervoer

met overnachting

15

Great outdoors

19/07 - 28/07

€ 660

€ 528

Sunne, Zweden

busvervoer

met overnachting

15

Sweden by horse

19/07 - 28/07

€ 660

€ 528

Sunne, Zweden

busvervoer

met overnachting

16

Beestige fun

02/08 - 06/08

€ 365

€ 292

Braamt, Nederland

busvervoer

met overnachting

16

Bust a move

02/08 - 06/08

€ 290

€ 232

Antwerpen, België

busvervoer

met overnachting

17

Amsterdam fashion camp

09/08 - 13/08

€ 375

€ 300

Amsterdam, Nederland

busvervoer

met overnachting

17

Sail away

09/08 - 13/08

€ 375

€ 300

Monnickendam, Nederland

busvervoer

met overnachting

16+ jaar
18

Beach extreme

09/07 - 18/07

€ 550

€ 440

Montalivet, Frankrijk

busvervoer

met overnachting

18

Expeditie Zweden

19/07 - 28/07

€ 660

€ 528

Sunne, Zweden

busvervoer

met overnachting

19

Amsterdam bootcamp

09/08 - 13/08

€ 375

€ 300

Amsterdam, Nederland

busvervoer

met overnachting

* Inclusief De Voorzorg-korting, exclusief andere mogelijke kortingen.
** Opstapmogelijkheid: Hasselt en Wommelgem.
Prijzen en informatie onder voorbehoud van drukfouten.
Prijzen en informatie onder voorbehoud van wijzigingen omwille
van de heersende coronamaatregelen. De veiligheid van onze
deelnemers en animatoren is steeds onze prioriteit.
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Volg vibez online!
Vind ons op
beleefjevibez en op
@beleefjevibez en blijf op de hoogte van de avonturen
van de vakantiegangers, komende workshops of activiteiten en een blik achter de schermen.

Like www.facebook.com/beleefjevibez
6

Zotte kortingen, boek nu!
20% De Voorzorg-korting

10% vroegboekkorting

Leden van ziekenfonds De Voorzorg ontvangen
een tussenkomst van hun ziekenfonds van 20% die
rechtstreeks verrekend wordt in de prijs. Deze prijs
staat bij elke vakantie vermeld (De Voorzorg-prijs).

Schrijf je in tussen 4 en 31 januari 2021 voor je
favoriete vibez-vakantie en geniet nog eens van
10% vroegboekkorting.

Wil je graag in aanmerking komen voor deze
De Voorzorg-prijs? Word dan snel en eenvoudig lid via
011 27 85 15 of info@vibez.be. Zorg daarnaast dat je in
orde bent met je ledenbijdragen van De Voorzorg.
Tip: denk aan je sportpremie
Wist je dat je een sportpremie kan aanvragen bij
veel ziekenfondsen als je deelneemt aan een vibezvakantie? Check de website van jouw ziekenfonds voor
meer informatie.

Geldig voor elke deelnemer op iedere vakantie.

10 of 20 euro gezinskorting
Zijn er in hetzelfde gezin twee of meer inschrijvingen
voor 2021? Dan krijg je vanaf de tweede vakantie 10 euro
(binnenland) of 20 euro (buitenland) gezinskorting!
De gezinskorting is geldig op de goedkoopste vakantie.
Al onze kortingen zijn cumuleerbaar maar zullen steeds in volgende
volgorde toegekend worden: ledenkorting • gezinskorting •
vroegboekkorting.

Inschrijven?
Heb je de vakantie van je dromen gevonden?
Check! Boek je vakantie online via www.vibez.be.
Zit je nog met enkele vragen? Wij beantwoorden ze graag
telefonisch via 011 27 85 15 of stuur ons een mailtje via info@vibez.be.
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6 - 9 jaar
Of je nu een dierenvriend bent, graag in de potten roert, de meest coole
kastelen bouwt van lego® of net houdt van de zee: bij vibez beleef je
altijd FUN! Samen met de leukste, geattesteerde animatoren maken we
er een geweldige zomervakantie van! Kom mee en maak vrienden voor
het leven.
Opvanggelegenheid voor vakanties zonder overnachting
van 8 u. tot start kamp en van einde kamp tot 17 u.

tisch
Legotas.m
. 9 juli
5 juli t.e

8

Zon, zee, avontuur
26 juli t.e.m.

30 juli

Laat deze week je fantasie de vrije loop en creëer je eigen
legowereld! Ga aan de slag met honderden legoblokjes
en bouw de meest waanzinnige constructies in Lego®. Wat
dacht je van je eigen robot? Zet hem zelf in elkaar en laat
hem bewegen met Lego WeDo! Welke creaties maak jij
allemaal?

Maak je eigen vlieger en test ‘m meteen uit. Leer de trucjes
van garnaalvissen en amuseer je tijdens verschillende
strandspelen. De Noordzee kent na dit kamp geen geheimen
meer voor jou, zeker niet nadat je erop gevaren hebt. Fan
van zand tussen je tenen? Schrijf je dan in voor een zee(r)
grote dosis fun!

Vrijzinnig punt, Hasselt
Eigen vervoer • Zonder overnachting
€ 170 (Basisprijs) • € 136 (De Voorzorg-prijs)

Barkentijn, Nieuwpoort
Busvervoer • Met overnachting
€ 290 (Basisprijs) • € 232 (De Voorzorg-prijs)

LEGO • TECHNOLOGIE • FANTASIE • ROBOTS •
BOUWPRET

VAREN OP DE NOORDZEE • GARNAALVISSEN •
STRANDSPELEN • VLIEGEREN • ZANDKASTELEN

In galop

. 6 augustus

e.m
2 augustus t.

Ben je helemaal verzot op paarden? Trek je laarzen alvast
aan en zet je tok op je hoofd want tijdens deze vakantie
wordt elke paardenliefhebber omgetoverd tot een échte
ruiter. Speel tal van leuke spelletjes op én met je paard en
trek eropuit. Hop, Hop in galop! Verzorg je favoriete dier en
geniet van een huifkartocht. Jihaa!
Woutershof, Kuringen
Eigen vervoer • Zonder overnachting
€ 220 (Basisprijs) • € 176 (De Voorzorg-prijs)

HUIFKARTOCHT • PAARDRIJDEN • PAARDEN
VERZORGEN • MANEGE • ZADELEN

Koek-it

tus
e.m. 13 augus

9 augustus t.

el
Beestenbos t.e.m. 20 augustus
16 augustu

Experimenteer je graag in de keuken? Leer de kneepjes van
het vak en verras je familie en vrienden met de heerlijkste
gerechtjes. Zin in zoet? Tijd voor een lekkere taart! Gooi
even al je tafelmanieren over boord en eet een keertje
zonder handen. Waar is die keukenschort? Pak ‘m snel,
pimpen en koken maar!

Altijd al eens willen proeven van het boerderijleven? Ga op
pad met paard en kar, verzorg de dieren op de boerderij en
geniet van het platteland. Leer bovendien een nachtcamera
plaatsen zodat je ’s nachts dieren kan spotten. Oh ja, en het
lekkerste brood, dat bak je toch gewoon zelf?
Heerlijk!

Vrijzinning Punt, Hasselt
Eigen vervoer • Zonder overnachting
€ 170 (Basisprijs) • € 136 (De Voorzorg-prijs)

Klokhuis, Borgloon
Eigen vervoer • Met overnachting
€ 275 (Basisprijs) • € 220 (De Voorzorg-prijs)

PIZZA’S MAKEN • KEUKENSCHORT PIMPEN • TAART
BAKKEN • ETEN ZONDER HANDEN • KOKERELLEN

BROOD BAKKEN • OP STAP MET PAARD EN KAR •
DIEREN VERZORGEN • BOERDERIJ • INSECTENTOCHT
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11 ddni.door-E_ljit

9 - 12 jaar
Met een keuze uit tal van vakanties, vind je vast en zeker jouw goesting! Ga
jij voor dans, dieren, koken …? Dat en nog zoveel meer kan je ontdekken bij
vibez! Ga samen met jouw vrienden een onvergetelijke zomer tegemoet!
Opvanggelegenheid voor vakanties zonder overnachting
van 8 u. tot start kamp en van einde kamp tot 17 u.
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5 juli t.e.m. 9

10

juli

ez

Beach vib

12 juli t.e.m. 16 juli
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Experimenteer je graag in de keuken met geuren en smaken?
Droom jij ervan om ooit je eigen restaurant uit te baten?
Ontpop jezelf tot echte chef tijdens deze culinaire week!
Ga aan de slag in de keuken en leer de lekkerste gerechten
op tafel toveren! Jeroen Meus, kijk maar uit! De nieuwe
sterrenchefs van morgen starten bij vibez!

Hé waterrat, dit kamp is echt iets voor jou! Brouwersdam
in Nederland is dé hotspot om te suppen, windsurfen en
waterjumpen. En laat dat nu net zijn wat er op de planning
staat deze week! Picknick op het strand en geniet van het
water zodra je uit je bed stapt. Het Grevelingenmeer ligt aan
je voeten. Zin in!

Vrijzinnig Punt, Hasselt
Eigen vervoer • Zonder overnachting
€ 170 (Basisprijs) • € 136 (De Voorzorg-prijs)

Brouwersdam, Nederland
Busvervoer • Met overnachting
€ 300 (Basisprijs) • € 240 (De Voorzorg-prijs)

MAAK ZELF PASTA • STERRENSCHEF IN SPE • KOOKLES
OP RESTAURANT • KAMPVUUR • AAN TAFEL

SUPPEN • WINDSURFEN • BIG WATER SLIDE •
PICKNICKEN OP HET STRAND • FAKKELTOCHT
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16

vibez daagt je uit op een survivalhindernissenbaan. Kom jij
als eerste over de finish? Bewijs je op een klimparcours,
tijdens een kanotocht en een hoogteparcours. Nog niet
spannend genoeg? Bouw je eigen vlot en trotseer de
wateren! Tijdens dit kamp kan je je energie en adrenaline
zeker kwijt.
Brouwersdam, Nederland
Busvervoer • Met overnachting
€ 300 (Basisprijs) • € 240 (De Voorzorg-prijs)

VLOTTEN BOUWEN • SURVIVAL • KLIMPARCOURS •
KANOTOCHT • HOOGTEPARCOURS

Zoowiezoo

19 juli t.e.m. 23 juli

Ben jij een echte dierenliefhebber? Ga mee op boot-én
jeepsafari doorheen de Beekse Bergen en spot de meest
exotische dieren. Bereid samen met de rangers het voedsel
voor de dieren en bewonder en voeder de dieren van
dichtbij! Het stof van de safari spoelen we van ons af met
de waterglijbanen en waterpret op het speeltuinstrand.
Beekse Bergen (Hilvarenbeek), Nederland
Busvervoer • Met overnachting in bungalow
€ 365 (Basisprijs) • € 292 (De Voorzorg-prijs)

JEEPSAFARI • DIEREN VOEDEREN • BLIK ACHTER DE
SCHERMEN • WATERPRET • EXOTISCHE DIEREN
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Geniet tijdens deze week van zon, zee en … DANSEN! Laat
je helemaal gaan tijdens te gekke strandactiviteiten en
spetterende dansworkshops van onze ervaren danscoaches.
Ontdek verschillende dansstijlen als HipHop, House en
Afro voor elk niveau. Maak je klaar om de vetste moves en
coolste tricks te leren. Are you ready for this?
Barkentijn, Nieuwpoort
Busvervoer • Met overnachting
€ 290 (Basisprijs) • € 232 (De Voorzorg-prijs)

DANSWORKSHOPS • HIPHOP, AFRO & HOUSE
BEACH GAMES • DANS VOOR ELK NIVEAU • ZEE
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2 augustus t.

Word jij de nieuwe ‘Meisje Djamila’? Ontpop jezelf tot
echte YouTuber en verover de wereld al vloggend! Start je
eigen kanaal, schrijf crazy scenario’s, leer stopmotion video’s
maken en ontdek verschillende filmtechnieken. Monteer
alles tot een flitsend geheel en BAM! Je eerste vlog is klaar.
Heb je er zin in? ‘Subscribe’ je dan snel!
Scoutshuis, Antwerpen
Busvervoer • Met overnachting
€ 290 (Basisprijs) • € 232 (De Voorzorg-prijs)

amez
Panna ge.m
. 30 juli
26 juli t.

Verleg je grenzen met te gekke sporten, voetbalworkshops
en ga de competitie aan! Straat-, beach- en zaalvoetbal
zullen je focus zijn. Leer dribbelen zoals Neymar Jr,
verbeter je tricking skills en doe aan freestyle. Nee je hoeft
geen ‘jonge belofte’ te zijn, een goede dosis energie en
enthousiasme voldoen!
Barkentijn, Nieuwpoort
Busvervoer • Met overnachting
€ 290 (Basisprijs) • € 232 (De Voorzorg-prijs)

URBAN SPORTS • TRICKING-EN FREERUNNING •
BEACH FUN • FREESTYLE • VOETBALWORKSHOPS

12

WORD YOUTUBE-STER • START JE EIGEN KANAAL •
VLOG & EDIT • SCENARIO SCHRIJVEN • MONTEREN

9 - 12 jaar

loverz
Animal tu
gustus
s t.e.m. 20 au
16 augus

Voel jij je op je best in de natuur? Check. Tijdens dit
beestige kamp in hartje Haspengouw ga je op tocht met de
tractor, verzorg je tal van leuke dieren en bouw je zelf een
insectenhotel. Leef je helemaal uit in de natuurspeelplek
Hemelpark: klimmen in bomen, kliederen met water … Doe
je ding!
Klokhuis, Borgloon
Eigen vervoer • Met overnachting
€ 275 (Basisprijs) • € 220 (De Voorzorg-prijs)

DIEREN VERZORGEN • INSECTENHOTEL BOUWEN •
RAVOTTEN • NATUURSPEELPLEK • TRACTORTOCHT

13

12 -15 jaar
Ben jij klaar voor de zomer van je leven? Welke
vibez-vakantie je ook kiest, je kiest voor FUN
en vrienden voor het leven! Verleg je grenzen
tijdens tal van activiteiten en daag elkaar - en
de animatoren - uit. Kies, ontdek en beleef!

Overnachting in tenten.

Go socia.ml . 18 juli
9 juli t.e

14

urf
Beach &.ms. 18 juli
9 juli t.e

Verover jij Instagram en YouTube met jouw prachtige
foto’s, grappige video’s of tutorials? Hoe maak je een
goede instagramstory en hoe zit dat met die hashtags?
We’ve got you! Daarbovenop krijg je nog workshops
onderwaterfotografie, actievideo’s shooten en werken met
een drone! En dit alles in de populairste surfspot Montalivet!

Leer surfen van echte boardmasters en beleef de tijd
van je leven in het aquapark. De pingpongtafel, slackline,
beachvolley, trampoline en miniramp (tip: neem je eigen
skateboard mee) zijn ook volledig van jou deze week. Na
een leuke maar vermoeiende dag slaap je op het strand
midden in de pijnboombossen.

Montalivet, Frankrijk
Busvervoer • Met overnachting
€ 550 (Basisprijs) • € 440 (De Voorzorg-prijs)

Montalivet, Frankrijk
Busvervoer • Met overnachting
€ 550 (Basisprijs) • € 440 (De Voorzorg-prijs)

FOTOGRAFIE • BEACH • DRONE BESTUREN •
SURFLES • ACTIEVIDEO

SURF • BEACHVOLLEY • AQUAPARK • SLAPEN OP
HET STRAND • SLACKLINE
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19 juli t.e.m.

Wat is het fijn om buiten te zijn! Tijdens deze vakantie
trotseren we het water, land en de lucht met activiteiten
zoals kanovaren, oriëntatietocht, rotsklimmen, survivaldag
en outdoor cooking. Afsluiten doen we met een dagje
afkoelen in een waterpretpark. Kom je mee?
Sunne, Zweden
Busvervoer • Met overnachting
€ 660 (Basisprijs) • € 528 (De Voorzorg-prijs)

KANOVAREN • SLAPEN IN TIPI’S • WATERPRETPARK •
HOOGTEPARCOURS • ROTSKLIMMEN
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19 juli t.e.m.

28 juli

Zijn paarden je passie? Tijdens dit kamp doe je meer dan
enkel rijden (geen ervaring vereist). Dagelijks sta je in voor de
verzorging van de paarden, zijn er lessen én uitstapjes met je
lievelingsdier. Klinkt druk, daarom is er ook een relaxdag met
de monitoren waarbij er lekker gekookt wordt. Slapen kan in
een tipitent, voor wie er echt een avontuur van wilt maken!
Sunne, Zweden
Busvervoer • Met overnachting
€ 660 (Basisprijs) • € 528 (De Voorzorg-prijs)

PAARDRIJDEN • PAARDENFLUISTEREN •
DAGUITSTAPJES • VERZORGING • SLAPEN IN TIPI’S

15

un
Beestige fs t.e.m. 6 augustus
2 augustu

Klaar voor een kamp vol avontuur en dierenliefde? De fun
start in de struisvogelboerderij waar je dieren mag voederen!
In Wildpark Anholt loop je een dagje mee met een echte
verzorger. Extra plezier verzekerd dankzij een dropping,
kanotocht en tentovernachting. Let’s go!
Braamt, Nederland
Busvervoer • Met overnachting
€ 365 (Basisprijs) • € 292 (De Voorzorg-prijs)

STRUISVOGELBOERDERIJ • KANOTOCHT • HONDEN
TRAINEN • SLAPEN IN TENTEN • DIEREN VERZORGEN

ve
Bust a msot.e.m. 6 augustus
2 augustu

12 -15 jaar

Geen lange busrit naar het buitenland, wel een
onvergetelijke dansvakantie in Antwerpen. Tijdens deze
vijfdaagse dompelen professionele coaches je onder in de
urban danswereld. Even uitgedanst? Ontdek samen met de
animatoren het bruisende Antwerpen.
Scoutshuis, Antwerpen
Busvervoer • Met overnachting
€ 290 (Basisprijs) • € 232 (De Voorzorg-prijs)

URBAN DANCE • BOOTCAMP • FREESTYLE •
PROFESSIONELE COACHES • ANTWERPEN

16
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Amste

. 13 augustus

e.m
9 augustus t.

Doen de termen ‘design’, ‘fashion’ en ‘fotoshoot’ jouw hart
sneller slaan? We nemen je mee op citytrip naar modestad
Amsterdam! Deze hippe stad herbergt tal van coole
ontwerpers die jou erg graag willen ontmoeten én jou tips
willen geven. Ontwerp je eigen collectie en steel de show!
VIA Hostel, Amsterdam
Busvervoer • Met overnachting
€ 375 (Basisprijs) • € 300 (De Voorzorg-prijs)

CITYTRIP AMSTERDAM • FASHION • DESIGNERS
EIGEN COLLECTIE • FOTOSHOOT

Sail awasyt.e.m. 13 augustus
9 augustu

Zin in zee? Wij ook! Samen trekken we naar de wondermooie
Nederlandse Waddeneilanden. Daar spotten we zeehonden,
jumpen we van een boot om in de open zee te zwemmen
en leren we zeil- en knooptechnieken. Niet geschikt voor
landrotten, want overnachten doen we op de Chateauroux,
een echte zeilboot. All aboard!
Monnickendam, Nederland
Busvervoer • Met overnachting
€ 375 (Basisprijs) • € 300 (De Voorzorg-prijs)

ZEILEN • ZEILBOOTOVERNACHTING • ZEEHONDEN
SPOTTEN • KNOOPTECHNIEKEN • WADDENEILANDEN
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16+ jaar
Slapen op het strand in Frankrijk, Zweden
ontdekken of samen afzien tijdens een
dance bootcamp: wat zien jij en je vrienden
zitten? Let’s go!

xtreme
Beach e.m
. 18 juli
9 juli t.e
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Montalivet is een populaire plek voor surfers! Boek nu en leer
surfen van echte boardmasters en beleef de tijd van je leven
in het aquapark. De pingpongtafel, slackline, beachvolley,
trampoline en miniramp (tip: bring your skateboard) zijn ook
volledig van jou deze week. Na een leuke vermoeiende dag
slaap je op het strand midden in de pijnboombossen.

Hallå där! Actieve avonturier? Deze estafette door de
prachtige Zweedse natuur combineert mountainbiken
met hiken en een driedaagse kanotocht. Tussenin kook je
rond het kampvuur en overnacht je in een tipi- en iglotent,
net als een échte globetrotter. Al dat wandelen, peddelen
en plonsen wordt gevolgd door een relaxdag in Sunne,
bezoekje aan Karlstad of klimdag. Aan jou de keuze!

Montalivet, Frankrijk
Busvervoer • Met overnachting
€ 550 (Basisprijs) • € 440 (De Voorzorg-prijs)

Sunne, Zweden
Busvervoer • Met overnachting
€ 660 (Basisprijs) • € 528 (De Voorzorg-prijs)

SURF • BEACHVOLLEY • AQUAPARK • SLAPEN OP
HET STRAND • SURFERSPARADIJS

BIVAK • KANOVAREN • KAMPVUUR •
SLAPEN IN TIPI’S AAN EEN MEER • KLIMMEN
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Amster
augustus
e.m. 13

9 augustus t.

Do you like to move it move it? Perfectioneer je dancemoves
met een professionele dancecrew. Onze danscoaches
zijn van topniveau en zorgen elke dag voor ongelooflijke
choreo’s en workshops in diverse urban styles! Klaar om te
zweten tijdens onze jaarlijkse bootcamp drills? Work it! Join
us!
VIA Hostel, Amsterdam
Busvervoer • Met overnachting
€ 375 (Basisprijs) • € 300 (De Voorzorg-prijs)

URBAN DANCE • PROFESSIONELE DANCE CREW •
BOOTCAMP DRILLS • WORKSHOPS • AMSTERDAM
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Elk jaar geven onze animatoren
het beste van zichzelf tijdens de
vakanties van vibez. Wil je net
zoals hen kinderen en jongeren een
onvergetelijke tijd bezorgen? Join the
vibez-crew!

Checklist
• Ben/word je 16 jaar of ouder?
• Ontmoet je graag nieuwe mensen?
• Wil je anderen helpen groeien?
• Ben je één brok enthousiasme?
• Wil je graag mee als animator op een vibez-vakantie?

What’s in it for you?

Wat leer je op een cursus?

• Groeien als persoon
• vrienden voor het leven
• Onvergetelijke zomervakantie(s)
• Leuke extra op je cv

• Kinderen en jongeren animeren
• Spelen organiseren
• Omgaan met moeilijke situaties
• Vergaderen like a boss!
• EHBO
... en zoveel meer

Enthousiast? Super!
Schrijf je in voor de volgende
animatorcursus!
Alle info vind je op www.vibez.be
25/03/19 10:42

Na het volgen van de animatorcursus loop je stage bij vibez of op een andere leuke stageplaats. Na een
geslaagde stageperiode en een positief evaluatiemoment ben je klaar om als animator aan de slag te
gaan!

Vragen of meer info? Aarzel niet en bel (011 27 85 15) of mail (info@vibez.be) gerust. Onze deur staat
ook altijd voor je open dus spring gerust eens binnen.

Animator
Noemt niet voor
niets een animator
#goodvibez
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Is een
teamplayer

Begeleidt
de groep

Spellen voorbereiden
van A tot Z

“vibez heeft me niet enkel geholpen mezelf
te vinden. Maar geeft me elk jaar opnieuw
de mooiste herinneringen en de beste
vriendschappen! Wij zijn meer dan een
organisatie, wij zijn een familie.”
Joren B. (22 jaar, hoofdanimator)

“Animator zijn is iets
heel uitdagend! Je steekt er
superveel van op en leert
toffe mensen kennen!”

“vibez betekent voor mij een plek
waar iedereen zichzelf kan zijn en we
elkaar helpen ontwikkelen tot wie we
echt willen zijn, en natuurlijk ook
superveel plezier maken!”
Laura L.-M. (17 jaar, animator)

Jason C. (19 jaar, animator)

“vibez betekent voor mij jezelf ontplooien
tot de unieke jij die je bent met behulp van
de juiste ondersteuning. Waarbij de talenten
van elk individu worden gebruikt om samen
één groot team te vormen.”
Yani G. (20 jaar, animator)

“vibez is zoals familie, je ziet
ze niet altijd maar je weet
dat ze er altijd zijn!”
Khali-Sha W. (21 jaar, hoofdanimator)

“Elk kind of jongere verdient een fijne
vakantie ongeacht hun beperking.
Daarom ondersteun ik heel graag kinderen
die net dat beetje extra nodig hebben.”
Britt F. (22 jaar, inclusie-animator)
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Studio vibez
Wil je niet enkel in de zomer #goodvibez? Doe dan mee met Studio vibez!
Op www.vibez.be vind je een uitgebreid aanbod aan workshops voor elke
passie. Kom samen met je vrienden ontdekken, beleven en genieten!
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love for denim

vibez_huisstijl_E-rood.indd 11

interview & edit

ier

snorkelplez

afro vibez
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survival skil

Wil jij zelf ook deelnemen aan een van onze toffe workshops?
Inschrijven kan via www.vibez.be/studio-vibez
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V.U. Danny Scheepers - Capucienenstraat 10 - 3500 Hasselt - Niet op de openbare weg gooien.

Boek de vakantie van je leven!
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Benieuwd wie er achter de schermen
werkt bij vibez? Ontdek het voltallige
team, hun favoriete quotes en hun
superhelden alter-ego op
www.vibez.be/wie-zijn-we!

ez
b
i
v
r
u
o
y
Share
Volg ons:
@beleefjevibez
info@vibez.be • 011 27 85 15
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