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vibez VZW wordt Joetz VZW!

Hey daar!

Dubbel zo groot nieuws!!! 
1 ) Ons aanbod voor 2022 is volledig klaar.
2 ) vibez wordt Joetz Limburg!

Vanaf 1 januari 2022 wordt onze werking 
volledig onder Joetz VZW ondergebracht. We 
nemen deze nieuwe naam dan ook aan.

Buiten deze naamsverandering wijzigt er 
helemaal niets! We blijven dus gewoon 
dezelfde té gekke vakanties organiseren!!
Naast ons vakantieaanbod, kan je bij ons ook 
terecht voor tal van workshops (= Studio 
vibez) en uiteraard ook de animatorcursus!

Kortom: op zoek naar een nieuwe uitdaging, 
nieuwe vrienden en vooral veel fun?! Dan is 
Joetz Limburg echt iets voor jou!

Zoek, beleef and… GO FOR IT!

www.vibez.be | www.joetz.be
Wat biedt 

Joetz?



van 6 jaar 
tot 16+

27 vakanties in 
binnen- en buitenland

Persoonlijke en 
coachende aanpak

Elk jaar honderden 
enthousiaste en tevreden 

deelnemers & ouders

Begeleid 
door geattesteerde 

animatoren

Zot van een Joetz-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. 

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 vakanties, 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 Joetz. 
Want vakantie, dat verdien je!

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 limburg@joetz.be.

Wat biedt 
Joetz?

Iedereen verdient vakantie!



  * 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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Naam vakantie Datum Basisprijs DVZ-
prijs* Locatie Vervoer** Formule

6-9 jaar
p. 8 Ontdekkingsvakantie 04/07 - 08/07 € 150,00 € 112,50 Hasselt, België eigen vervoer zonder overnachting

p. 8 Legotastisch 11/07 - 15/07 € 150,00 € 112,50 Hasselt, België eigen vervoer zonder overnachting

p. 9 Zon, Zee, Avontuur 25/07 - 29/07 € 312,50 € 234,00 Nieuwpoort, België busvervoer met overnachting

p. 9 De Ruitertjes 01/08 - 05/08 € 300,00 € 225,00 Peer, België eigen vervoer met overnachting

p. 9 Beestenbende 08/08 - 12/08 € 368,75 € 276,50 Braamt, Nederland busvervoer met overnachting

9-12 jaar
p. 10 Lego Masters 04/07 - 08/07 € 150,00 € 112,50 Hasselt, België eigen vervoer zonder overnachting

p. 10 Adventure Camp 04/07 - 08/07 € 312,50 € 234,00 Kasterlee, België busvervoer met overnachting

p. 11 Kids Dance-off 11/07 - 15/07 € 300,00 € 225,00 Hasselt, België eigen vervoer met overnachting

p. 11 Keukengeweld 11/07 - 15/07 € 150,00 € 112,50 Hasselt, België eigen vervoer zonder overnachting

p. 11 Zoowiezoo 18/07 - 22/07 € 368,75 € 276,50 De Beekse Bergen, Neder-
land busvervoer met overnachting

p. 12 Sand and Surf 18/07 - 22/07 € 325,00 € 243,50 Ouddorp, Nederland busvervoer met overnachting

p. 12 Movie Makers 25/07 - 29/07 € 312,50 € 234,00 Nieuwpoort, België busvervoer met overnachting

p. 12 Beach Vibez 25/07 - 29/07 € 312,50 € 234,00 Nieuwpoort, België busvervoer met overnachting

p. 13 The Ranch 25/07- 29/07 € 300,00 € 225,00 Peer, België eigen vervoer met overnachting

p. 13 Ardennen Outdoor 01/08 - 05/08 € 312,50 € 234,00 Sprimont, België busvervoer met overnachting

p. 13 Beestige Fun 08/08 - 12/08 € 368,75 € 276,50 Braamt, Nederland busvervoer met overnachting

12-15 jaar
p. 14 Uitdagend Kasterlee 04/07 - 08/07 € 312,50  € 234,00 Kasterlee, België busvervoer met overnachting

p. 14 Great Outdoors 06/07 - 15/07 € 662,50 € 497,00 Värmland, Zweden busvervoer met overnachting

p. 15 Sweden by Horse 06/07 - 15/07 € 662,50 € 497,00 Värmland, Zweden busvervoer met overnachting

p. 15 Bust a Move 11/07 - 15/07 € 300,00 € 225,00 Hasselt, België eigen vervoer met overnachting

p. 15 Summer Vibez 18/07 - 22/07 € 325,00 € 243,50 Ouddorp, Nederland busvervoer met overnachting

p. 16 Como-doro 26/07 - 04/08 € 650,00 € 487,50 Menaggio, Italië busvervoer met overnachting

p. 16 La Dolce Vita 26/07 - 04/08 € 650,00 € 487,50 Menaggio, Italië busvervoer met overnachting

p. 16 Paris est Belle 08/08 - 12/08 € 437,50 € 328,00 Parijs, Frankrijk busvervoer met overnachting

16+ jaar
p. 18 Expeditie Zweden 06/07 - 15/07 € 662,50 € 497,00 Värmland, Zweden busvervoer met overnachting

p. 18 Il Lago Bello 26/07 - 04/08 € 650,00 € 487,50 Menaggio, Italië busvervoer met overnachting

p. 19 Paris? Ah Oui! 08/08 - 12/08 € 437,50 € 328,00 Parijs, Frankrijk busvervoer met overnachting

  * Inclusief De Voorzorg-korting, exclusief andere mogelijke kortingen.
** Busvervoer steeds vanuit Hasselt.

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 ons online!
Vind ons op            joetzlimburg en op           @joetzlimburg en blijf op de hoogte van de avonturen 
van de vakantiegangers, komende workshops of activiteiten en een blik achter de schermen.
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Ledenkorting

Leden van ziekenfonds De Voorzorg ontvangen 
een tussenkomst van hun ziekenfonds van 25% die 
rechtstreeks verrekend wordt in de prijs. Deze prijs 
staat bij elke vakantie vermeld (De Voorzorg-prijs). 

Wil je graag in aanmerking komen voor deze  
De Voorzorg-prijs? Word dan snel en eenvoudig lid via 
011 27 85 15 of limburg@joetz.be. Zorg daarnaast dat je 
in orde bent met je ledenbijdragen van De Voorzorg. 

10% vroegboekkorting

Schrijf je tussen 3 en 23 januari 2022 in voor je favoriete 
Joetz-vakantie en geniet van 10% vroegboekkorting.

Geldig voor elke deelnemer op iedere vakantie.
.

Al onze kortingen zijn cumuleerbaar maar zullen steeds in volgende 
volgorde toegekend worden: ledenkorting •  vroegboekkorting.

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 per mail via limburg@joetz.be.

Inschrijven?

Zotte kortingen, boek nu!
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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 Joetz hebben we 
dé activiteit voor jou! Samen met de leukste, geattesteerde animatoren 
maken we er een geweldige zomervakantie van! Kom mee en maak 
vrienden voor het leven. 

Ben jij iemand die wel houdt van je eigen constructies te 
verzinnen en deze zorgvuldig in elkaar te steken? Schuilt er 
in jou een kleine architect? Dan is dit Lego-kamp op jouw 
lijf geschreven! Laat je fantasie de vrije loop en bouw aan 
de hand van duizenden Legoblokjes de meest gekke, grote 
en waanzinnige bouwwerken. Een eigen robot of grote 
kraanmachine? Zelfs de meest fantasierijke structuren zijn 
mogelijk! Je kan jouw bouwwerk zelfs laten bewegen met 
Lego WeDo! 

Hasselt, België (Vrijzinnig punt)
Eigen vervoer • Zonder overnachting
€ 150 (Basisprijs) • € 112,50 (De Voorzorg-prijs)

Legotastisch

11 juli t.e.m. 15 juli 

LEGO • TECHNOLOGIE • FANTASIE • ROBOTS
BOUWPRET  

Heb jij zin in vijf dagen puur plezier? Dan is deze 
ontdekkingsvakantie beslist iets voor jou! In en rond Hasselt 
schotelen we je dag na dag supertoffe activiteiten voor. Zo 
gaan we ravotten in Plopsaland Indoor, leven we ons uit in 
het zwembad en de dierenvrienden onder ons beleven de 
tijd van hun leven tijdens het bezoek aan de kinderboerderij. 
Daarnaast leren we je kokerellen in een kookworkshop en 
de speurders onder ons kunnen zich volledig uitleven met 
een superleuke schattenjacht. Kortom, een veelzijdige 
vakantie vol fun!

Hasselt, België (Vrijzinnig punt)
Eigen vervoer • Zonder overnachting
€ 150 (Basisprijs) • € 112,50 (De Voorzorg-prijs)

Ontdekkingsvakantie 

4 juli t.e.m. 8 juli 

PLOPSALAND INDOOR • KOOKWORKSHOP
KINDERBOERDERIJ • SCHATTENJACHT • ZWEMMEN
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Ben jij verzot op paarden en pony’s? Kan jij goed opschieten 
met de liefste viervoeters op aarde? Na deze ruitervakantie 
heeft het leven op een manege geen geheimen meer 
voor jou! Niet alleen ga je leuke tochtjes maken met jouw 
lievelingsdier, maar leer je ook hoe je een paard het best 
verzorgt, opzadelt en voedt. Een hechte band smeden met 
je paard, dat is waar het om draait. Zo spelen we spelletjes 
met pony’s en leren we je je paardrijden. Als extraatje staat 
er een heuse fotoshoot op het programma! Ji-Haa! 

Peer, België (Manege Panhof)
Eigen vervoer • Met overnachting
€ 300 (Basisprijs) • € 225 (De Voorzorg-prijs)

De ruitertjes
1 augustus t.e.m. 5 augustus 

PAARDRIJDEN • PAARDENWANDELING • VERZORGEN 
EN OPZADELEN • PONYGAMES • PIMP YOUR HORSE  

Beestjes, beestjes, allemaal beestjes! Dat is het motto 
van deze vakantie, speciaal op maat voor de allergrootste 
dierenvriend onder ons. We zakken af naar Nederland, 
overnachten in tenten, en samen bezoeken we twee 
geweldige dierentuinen: Burgers’ Zoo en Apenheul. In 
dat laatste park lopen de aapjes zelfs los om je heen! 
Maar dat is niet alles, want we gaan ook langs bij een 
struisvogelboerderij, doen een leuke huifkartocht en nemen 
deel aan een heuse kanospeurtocht. Kortom, een geweldige 
vakantie vol beestig plezier die je niet mag missen!

Braamt, Nederland (Markant Outdoor Center)
Busvervoer • Met overnachting in tenten
€ 368,75 (Basisprijs) • € 276,50 (De Voorzorg-prijs)

Beestenbende
8 augustus t.e.m. 12 augustus 

STRUISVOGELBOERDERIJ • DIERENTUINBEZOEKEN 
HUIFKARTOCHT • KANOSPEURTOCHT

Leef je uit op het zand, amuseer je te pletter met de leukste 
strandspelletjes en trotseer de golven van de Noordzee. Op 
deze vakantie staat het strand en de kust centraal. Je leert 
de trucjes van het garnaalvissen, voelt het zand tussen je 
tenen en geniet van het moois dat de Noordzee je biedt. 
Oh ja, we gaan ook racen met gocarts en ravotten in de 
speeltuin. De perfecte vakantie voor iedereen die houdt 
van zon, zee en avontuur! 

Nieuwpoort, België (De Barkentijn)
Busvervoer • Met overnachting
€ 312,50 (Basisprijs) • € 234 (De Voorzorg-prijs)

Zon, zee & avontuur

25 juli t.e.m. 29 juli 

PLOPSALAND • SCHATTENZOEKTOCHT • GO CARTS 
GARNAALVISSEN • ZANDKASTELEN BOUWEN

9



9 - 12 jaar9 - 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 
Joetz! Ga samen met jouw vrienden een onvergetelijke zomer tegemoet!

vibez_huisstijl_E-rood.indd   11

25/03/19   10:42

Hou je wel van avontuur en actie? Dan is dit avonturenkamp 
zeker iets voor jou! Maak een vuur om je ’s avonds aan op 
te warmen en sjor een supersterk vlot in elkaar om over 
de rivier te racen! Daarnaast gaan we bukken, kruipen en 
draaien in de speleobox en organiseren we een leuke 
speurtocht op zoek naar een echte schat! Oh ja, tijdens 
de survivalworkshops leren we je de allerbelangrijkste 
overlevingstechnieken. Als dat nog niet avontuurlijk genoeg 
is, verblijven we midden in de bossen, vlakbij een mooie 
zwemvijver. Ben jij een echte survivor? 

Kasterlee, België (De Hoge Rielen) 
Busvervoer • Met overnachting
€ 312,50 (Basisprijs) • € 234 (De Voorzorg-prijs)

Adventure camp 

4 juli t.e.m. 8 juli

KAMPVUUR • SPELEOBOX • SCHATTENJACHT
SURVIVALWORKSHOP • VLOTTEN BOUWEN

Ben jij iemand die graag creatief aan de slag gaat en vind 
je het leuk om originele Lego-creaties in elkaar te steken? 
Dan is Lego masters op jouw lijf geschreven! Tijdens deze 
vakantie brengen we bouwen met Lego naar het volgende 
niveau. Laat je fantasie de vrije loop en ga aan de slag met 
tal van Lego-pakketten. Maak je eigen robot, machine of 
(bewegende) structuur, je kan het zo gek niet bedenken. 
Zelfs de meest gekke creaties zijn mogelijk! Laat de jonge 
architect in je los en neem voor een stevige portie Lego-
plezier deel aan Lego Masters!  

Hasselt, België (Vrijzinnig punt)
Eigen vervoer • Zonder overnachting
€ 150 (Basisprijs) • € 112,50 (De Voorzorg-prijs)

Lego masters

4 juli t.e.m. 8 juli 

LEGO • TECHNOLOGIE • FANTASIE • ROBOTS
BOUWEN
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Je houdt ervan om de gekste moves uit te halen op de 
dansvloer? Je wil de muziek liefst zo luid mogelijk? En je 
wil dolgraag de allercoolste dansmoves aanleren? Dan 
is deze week vol dansplezier beslist iets voor jou! Onze 
danscoaches leren je verschillende stijlen kennen en tonen je 
de allerleukste moves die zeker indruk zullen maken op jouw 
vrienden! En dat alles op je eigen tempo. Daarnaast nemen 
we je mee naar Jumpsquare, een geweldig trampolinepark 
waar je jouw bewegingen in de lucht kan showen en gaan 
we zwemmen in Kapermolen! Ready to dance?!

Hasselt, België (Hostel H)
Eigen vervoer • Met overnachting
€ 300 (Basisprijs) • € 225 (De Voorzorg-prijs)

Kids dance-off
11 juli t.e.m. 15 juli 

DANSEN • JUMPSQUARE • VERSCHILLENDE STIJLEN 
TOFFE DANSCOACHES • ZWEMMEN IN KAPERMOLEN 

Het woord ‘kokerellen’ is jouw lievelingswoord en je 
experimenteert graag met verschillende producten en 
smaken? Schrijf je dan bliksemsnel in voor deze culinaire 
topweek! Wij begeleiden je met raad en daad op weg 
naar de meest smakelijke creaties. Ontpop je in tal van 
kookworkshops tot een echte keukenprins(es). We gaan 
zelfs naar de markt en maken onze eigen pasta! Na het eten 
trekken we richting zwembad, waar al dat hard werk in de 
keuken even plaats kan maken voor een portie waterpret. 
Zien we elkaar in de keuken?

Hasselt, België (Het Vrijzinnig punt) 
Eigen vervoer • Zonder overnachting
€ 150 (Basisprijs) • € 112,50 (De Voorzorg-prijs)

Keukengeweld
11 juli t.e.m. 15 juli

KOOKWORKSHOPS • ZWEMMEN • DESSERTS MAKEN
VERSE PASTA MAKEN • MARKTBEZOEK

Dierenvriend in hart en nieren? Kom mee op safari (jawel, 
met jeep én boot!) en maak kennis met de meest bijzondere 
en exotische exemplaren uit de dierenwereld. Ontdek de 
leukste weetjes, ga op stap met de rangers en bewonder 
de mooiste wilde dieren in dit geweldige paradijs. Het stof 
van de safari, dat spoelen we af op de waterglijbanen in 
Speelland, een grote speeltuin met veel coole attracties. 
Nog niet genoeg plezier gehad? Dan schotelen we je ook 
nog een spectaculaire roofvogelshow voor! De Beekse 
Bergen, een hemel voor de echte dierenliefhebber! 

Hilvarenbeek, Nederland (De Beekse Bergen) 
Busvervoer • Met overnachting in bungalowtent
€ 368,75 (Basisprijs) • € 276,50 (De Voorzorg-prijs)

 Zoowiezoo
18 juli t.e.m. 22 juli

DIERENTUIN  • ROOFVOGELSHOW • SPEELLAND
BOOT- EN BUSSAFARI • KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN
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Je houdt van strand en zon? Geweldig, want deze vakantie 
aan de Belgische kust staat in het teken van zomerpret. Pal 
op de dijk aan de Belgische kust staat er een actieve week vol 
zomers plezier op het programma. Met het zand tussen de 
tenen spelen we tal van water- en strandspelen en crossen 
we rond op gocarts. Op plezier hebben staat geen rem, zo 
trekken we een dag naar Plopsaland en strijden we tijdens 
verschillende sportieve activiteiten voor de felbegeerde 
Island Trophy. Overnachten doen we in vakantiecentrum 
Barkentijn. Zien we je in Nieuwpoort?

Nieuwpoort, België (De Barkentijn)
Busvervoer • Met overnachting
€ 312,50 (Basisprijs) • € 234 (De Voorzorg-prijs)

Beach vibez

25 juli t.e.m. 29 juli 

PLOPSALAND • FAKKELTOCHT • GO CARTS 
STRAND- EN WATERSPELEN • ISLAND TROPHY 

Een week vol filmplezier, zo kunnen we dit kamp het best 
omschrijven. Je leert tijdens de Movie Makers-vakantie niet 
alleen hoe je filmt en mooie beelden maakt, maar ook hoe 
je deze beelden kan monteren tot een geweldig filmpje. 
We maken onze eigen dronebeelden en ook het schieten 
van actiebeelden met een GoPro-camera kan uiteraard niet 
ontbreken. Kiezen voor deze vakantie is kiezen voor een 
week vol creativiteit en plezier. Zo gaan we bijvoorbeeld 
onze eigen stopmotionfilmpjes maken en behoort een 
origineel stadsspel ook tot het programma! Camera? Action!

Nieuwpoort, België (De Barkentijn)
Busvervoer • Met overnachting
€ 312,50 (Basisprijs) • € 234 (De Voorzorg-prijs)

Movie makers

25 juli t.e.m. 29 juli 

LEREN FILMEN EN MONTEREN • DRONE • GOPRO
STOPMOTION • STADSSPEL 

Ben je een echte waterrat en hou je van watersporten? 
Dan kan je deze vakantie niet missen. We trekken richting 
Nederland, waar in Brouwersdam een klein paradijsje 
bestaat voor iedereen die maar geen genoeg krijgt van 
wateractiviteiten. Windsurfen, zeilen of suppen? You name 
it, we do it! Ook staat er een waterjump op het programma 
en kan je ter plekke zelfs longboarden. Voor iedereen die 
houdt van water, sport en avontuur is deze vakantie de 
ideale keuze. Zelfs picknicken kan je doen ter plekke doen 
op het strand van het Grevelingenmeer. See you there!

Ouddorp, Nederland (zeil- & surfcentrum Brouwersdam)
Busvervoer • Met overnachting
€ 325 (Basisprijs) • € 243,50 (De Voorzorg-prijs)

Sand and surf

18 juli t.e.m. 22 juli 

WINDSURFEN • ZEILEN • LONGBOARDEN
WATERJUMP • STAND UP PADDLE

12
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Beestjes, beestjes, allemaal beestjes! Dat is het motto van 
deze vakantie, die speciaal op maat is voor de allergrootste 
dierenvrienden onder ons. We zakken af naar Nederland, 
overnachten in tenten, en samen bezoeken we twee 
geweldige dierentuinen: Burgers’ Zoo en Apenheul. In 
dat laatste park lopen de aapjes zelfs los om je heen! 
Maar dat is niet alles, want we gaan ook langs bij een 
struisvogelboerderij, doen een leuke huifkartocht en nemen 
deel aan een heuse kanospeurtocht. Kortom, een geweldige 
vakantie vol beestig plezier die je niet mag missen!

Braamt, Nederland (Markant Outdoor Center)
Busvervoer • Met overnachting in tenten
€ 368,75 (Basisprijs) • € 276,50 (De Voorzorg-prijs)

Beestige fun

8 augustus t.e.m. 12 augustus

STRUISVOGELBOERDERIJ • VLOTTEN BOUWEN
HONDENTRAINER • SURVIVAL • BURGERS’ ZOO

Een gezonde dosis lef en een voorliefde voor avontuur en 
natuur kenmerken jou? Dan mag je dit survivalkamp niet 
missen! We zakken af naar de Ardennen waar we volledig 
worden ondergedompeld in de prachtige natuur. Tal van 
coole activiteiten staan op het programma, waaronder 
packraften, suppen en een vlottentocht! Tijdens deze 
avontuurlijke week staat alles in het teken van survival- en 
overlevingstechnieken. We leren je boogschieten, slapen 
doen we in tenten. Bij goed weer doen we dit zelfs onder 
een blote sterrenhemel! Durf jij de uitdaging aan? 

Sprimont, België
Busvervoer • Met overnachting in tenten
€ 312,50 (Basisprijs) • € 234 (De Voorzorg-prijs)

AVONTUUR • PACKRAFTEN • STAND UP PADDLE
OVERLEVINGSSKILLS • BOOGSCHIETEN

Ben jij verzot op paarden en pony’s? Kan jij goed opschieten 
met de liefste viervoeters op aarde? Na deze ruitervakantie 
heeft het leven op een manege geen geheimen meer 
voor jou! Niet alleen ga je leuke tochtjes maken met jouw 
lievelingsdier, maar leer je ook hoe je een paard het best 
verzorgt, opzadelt en voedt. Een hechte band smeden met 
je paard, dat is waar het om draait. Zo spelen we spelletjes 
met pony’s en leren we je stap, draf en galop. Als extraatje 
staat er een heuse fotoshoot op het programma! Laat de 
cowboy in je los. Ji-haa!

Peer, België (Manege Panhof) 
Eigen vervoer • Met overnachting
€ 300 (Basisprijs) • € 225 (De Voorzorg-prijs)

PAARDRIJDEN • PAARDENWANDELING • VERZORGEN 
EN OPZADELEN • PONYGAMES • PIMP YOUR HORSE

The ranch
25 juli t.e.m. 29 juli 

Ardennen outdoor

1 augustus t.e.m. 5 augustus

13



12 -15 jaar

Ben jij klaar voor de zomer van je leven? Welke 
Joetz-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!

vibez_huisstijl_E-rood.indd   11

25/03/19   10:42

Zweden is het land van ongerepte natuur. En wees maar 
zeker dat we zullen genieten van al die groene pracht. Zo 
trotseren we water, land en lucht met spectaculaire en 
avontuurlijke activiteiten zoals kanovaren, rotsklimmen en 
een oriëntatietocht. Ook boksen we een heuse survivaldag 
in elkaar, worstelen we ons door een hoogteparcours en 
koken we ons potje rond een lekker warm kampvuur. Oh 
ja, afkoelen doen we in een superleuk waterpretpark! Lang 
leve Zweden! 

Sunne, Zweden
Busvervoer • Met overnachting in tipitenten
€ 662,50 (Basisprijs) • € 497 (De Voorzorg-prijs)

Great outdoors

6 juli t.e.m. 15 juli

KANOVAREN • ORIËNTATIETOCHT • WATERPRETPARK 
OUTDOOR COOKING • HOOGTEPARCOURS 

Wil je je te pletter amuseren in het midden van het groen en 
hou je wel van een flinke dosis avontuur? In de Hoge Rielen 
zorgen wij voor de actie! Leef je uit op het hoogteparcours 
en zoef door de lucht met een 120m lange zipline! Daag je 
vrienden uit tijdens de highlandgames, en kampeer onder 
de sterren op de kampeertoren. Als dat nog niet genoeg 
is, krijg je de kans om een audiovisuele tocht te doen, te 
plonsen in de zwemvijver en organiseren we een heuse 
teambuilding. Afsluiten doen we zoals het hoort, rond een 
gezellig kampvuur.

Kasterlee, België (De Hoge Rielen) 
Busvervoer • Met overnachting
€ 312,50 (Basisprijs) • € 234 (De Voorzorg-prijs)

Uitdagend Kasterlee

4 juli t.e.m. 8 juli 

KAMPEERTOREN • KAMPVUUR • BOUWEN MET  
HOUT EN TOUW • KLIMBOS • HIGHLAND GAMES 
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Kiezen voor Bust a Move, dat wil zeggen kiezen voor een 
week vol pret en dansplezier! Onze ervaren danscoaches 
showen je de allercoolste dansmoves en maken je wegwijs 
in verschillende dansstijlen. Ook maken we een daguitstap 
naar Antwerpen, volledig in het thema van de week: dansen! 
Shaken met Bust a Move, dat wil overigens zeggen dat je 
alles op je eigen tempo aanleert, want we houden rekening 
met elk niveau. Wil je indruk maken op de dansvloer, of wil 
je je gewoon lekker uitleven op het ritme van hippe beats? 
Dan is deze vakantie vast iets voor jou!

Hasselt, België (Hostel H)
Eigen vervoer, • Met overnachting
€ 300 (Basisprijs) • € 225 (De Voorzorg-prijs)

Bust a move
11 juli t.e.m. 15 juli

ELK NIVEAU • DANSCOACHES • DAGJE ANTWERPEN 
NIEUWE DANSMOVES • DIVERSE DANSSTIJLEN

Je bent verzot op watersporten en wil niets liever dan de 
hele zomer slijten op of naast het water? Schrijf je dan 
onmiddellijk in voor deze razend leuke Summer vibez-
vakantie! We trekken naar zeil- en surfcentrum Brouwersdam 
in Nederland, waar je dagen bol zullen staan van watersport 
en plezier. Je krijgt de mogelijkheid om te windsurfen, te 
zeilen en te suppen op het omvangrijke Grevelingenmeer. 
En als dat nog niet genoeg fun is, dan staat er nog een 
waterjump op het programma! Als extraatje kan je er ook 
nog voor kiezen om te longboarden. Surf’s up! 

Ouddorp, Nederland (zeil- & surfcentrum Brouwersdam)
Busvervoer • Met overnachting
€ 325 (Basisprijs) • € 243,50 (De Voorzorg-prijs)

Summer vibez
18 juli t.e.m. 22 juli

WINDSURFEN • ZEILEN • LONGBOARDEN
WATERJUMP • STAND UP PADDLE

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 ontdekken 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 sé 
nodig is? Wij leren je namelijk de kunstjes van het vak, zodat 
jij en je paard een onafscheidelijk duo worden. 

Värmland, Zweden
Busvervoer • Met overnachting
€ 662,50 (Basisprijs) • € 497 (De Voorzorg-prijs)

6 juli t.e.m. 15  juli 

PAARDRIJDEN • PAARDENFLUISTEREN • DAGUITSTAP
VERZORGING • ZWEDEN TE PAARD ONTDEKKEN

Sweden by horse
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Het prachtige dorp Menaggio vormt de uitvalsbasis van 
een geweldig verblijf aan het Comomeer in Lombardije. 
Dit meer is bekend om zijn schoonheid, temidden de 
Italiaanse Alpen, en daar profiteren we ten volle van! Zo 
trekken we naar pittoreske dorpjes als Bellagio en Varenna. 
Maar een vakantie aan het Comomeer zou niet compleet 
zijn zonder superleuke wateractiviteiten en een tocht met 
een veerboot. Maar ook is er tijd om te chillen aan het 
strand, met een onvergetelijk zicht over het meer en de 
nabijgelegen bergen. 

Menaggio, Italie (Lake Como Peace Lodge)
Busvervoer • Met overnachting
€ 650 (Basisprijs) • € 487,50 (De Voorzorg-prijs)

La dolce vita

SUP, KAJAK & ZEILEN • CHILLEN OP HET STRAND
FERRYBOOT • ZWEMMEN • PITTORESKE DORPJES

Tijdens deze vakantie trekken we naar het uitgestrekte 
Italiaanse merengebied aan het uiteinde van de Alpen! Dit 
prachtig stukje Italië was vroeger al heel erg in trek. De vele 
villa’s die dateren uit de tijd van de Romeinen getuigen 
hiervan! Italië is uiteraard ook het land van pasta’s en kazen! 
We volgen kooklessen en bezoeken een kaasboerderij. 
Daarnaast maken we een ferrytocht, bezoeken we 
pittoreske dorpjes als Bellagio en Varenna en chillen we 
aan het meer met een geweldig zicht over de nabijgelegen 
bergen! Andiamo!

Menaggio, Italie (Lake Como Peace Lodge)
Busvervoer • Met overnachting
€ 650 (Basisprijs) • € 487,50 (De Voorzorg-prijs)

Como-doro 

26 juli t.e.m. 4 augustus 
26 juli t.e.m. 4 augustus 

AUTHENTIEKE ITALIAANSE KOOKLESSEN • CHILLEN 
KAASBOERDERIJ • FERRYBOOT • PITTORESKE DORPJES 

Sta jij te popelen om Parijs te leren kennen op een originele 
en plezante manier? Dan kan jij niet ontbreken op deze 
onvergetelijke trip naar de Franse hoofdstad! Vijf dagen 
lang leren we het échte Parijs kennen, en dat o.a. door 
middel van een fietstocht langs tal van highlights en een 
stadsspel. Parijs ontdekken, dat kan natuurlijk niet zonder 
leuke foto’s als herinnering. Daarom leren we je de perfecte 
Instagramfoto trekken! We bezoeken ook Musée Grévin, 
een museum met je favoriete artiesten en persoonlijkheden 
als levensechte wassen beelden. On y va?

Parijs, Frankrijk (Generator Paris)
Busvervoer • Met overnachting
€ 437,50 (Basisprijs) • € 328 (De Voorzorg-prijs)

CITYTRIP • STADSSPEL • WASSENBEELDENMUSEUM 
FIETSTOCHT DOOR PARIJS • INSTAGRAMFOTOGRAFIE

Paris est belle 

8 augustus t.e.m. 12 augustus 
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16+ jaar

Parijs verkennen of toch liever Zweden 
ontdekken? Wacht, misschien Italië 
onveilig maken?Wat verkiezen jij en je 
vrienden? Let’s go!!! 

We trekken met de bus naar Menaggio, onze uitvalsbasis om 
het Comomeer 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 voldoende waterpret op het meer zelf, 
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 
vergezichten van het Comomeer. Klaar voor la dolce vita?

Menaggio, Italie (Lake Como Peace Lodge)
Busvervoer • Met overnachting
€ 650 (Basisprijs) • € 487,50 (De Voorzorg-prijs)

Il lago bello

26 juli t.e.m. 4 augustus 

CHILLEN OP HET STRAND • SUP, KAJAK, ZEILEN 
DAGJE MILAAN • FERRYTOCHT • BERGWANDELING

Schrikt een flinke portie avontuur je niet af? Kom dan mee 
naar Zweden, het land van enorme bossen en krachtige 
waterstromen. Aan beleving en actie geen gebrek, want 
we ontdekken 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 tipitent. Maar we maken 
ook tijd om even uit te blazen en de batterijen op te laden 
tijdens een ontspannende relaxdag. Klaar om te genieten?

Värmland, Zweden
Busvervoer • Met overnachting in tipitenten
€ 662,50 (Basisprijs) • € 497 (De Voorzorg-prijs)

Expeditie Zweden

6 juli t.e.m. 15 juli 

MOUNTAINBIKETOCHT • TREKTOCHT • KLIMMEN 
DRIEDAAGSE KANOTOCHT • OUTDOOR COOKING 
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Ahh, Parijs. De stad van de liefde. Maar ook van de Eiffeltoren, 
Montmartre, de Arc de Triomphe en het Louvre. Je merkt 
het, Parijs is een wereldstad die je beslist moet bezocht 
hebben. Kiezen voor een trip naar Parijs met Joetz is kiezen 
voor een vakantie boordevol plezier. Je ontdekt de Franse 
hoofdstad op een originele en toffe manier. Zo spelen we 
een stadsspel, bezoeken we het wassenbeeldenmuseum en 
maken we een boottocht over de Seine. Ook een bezoek 
aan de Eiffeltoren kan uiteraard niet ontbreken. Paris? Ah 
oui!

Parijs, Frankrijk (Generator)
Busvervoer • Met overnachting
€ 437,50 (Basisprijs) • € 328 (De Voorzorg-prijs)

Paris? Ah oui!

8 augustus t.e.m. 12 augustus 

CITYTRIP • WASSENBEELDENMUSEUM • STADSSPEL 
TOP OF THE CITY • BOOTTOCHT
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Hoe word je animator? Simpel!

Volg de animatorcursus van Joetz Limburg en begin aan je stage! Eens je stage succesvol wordt afgerond, 
kom je op eindgesprek en ontvang je je attest van ‘animator in het jeugdwerk’, uitgereikt door de Vlaamse 
Overheid.

Ben je nog harder geïnteresseerd na het lezen van deze info? 
Schrijf je dan in voor onze animatorcursus van 11 tot en met 16 april 2022. 

Heb je vragen? 
Neem een kijkje op onze website www.vibez.be/animator, mail naar limburg@joetz.be of bel naar het 
nummer: 011 27 85 15

Checklist

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

Enthousiast? Super! 

Word animator bij Joetz, 

 join the Joetz-crew!

Elk jaar geven onze animatoren het 
beste van zichzelf op onze vakanties. 
Wil jij net zoals hen kinderen en 
jongeren een onvergetelijke vakantie 
bezorgen? Join our crew en volg een 
animatorcursus bij JOETZ!

Wat leer je op een cursus?

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

Begeleidt 
de groep

Noemt niet voor 
niets een animator 

#goodvibez

Animator

Is een 
teamplayer 

Spellen voorbereiden 
van A tot Z 
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“Ik kijk terug naar de cursus 
als een plezant en vooral leer-
rijk avontuur, wat mij zeker 

en vast op het juiste pad heeft 
gezet om een goede monitor te 

worden.”
 Daan B. (17 jaar, animator)

“Of ik de cursus zou aanraden? Ja, natuur-
lijk! Het was een superleuke week waarin 
ik zoveel heb bijgeleerd over mezelf en het 

animator zijn. Naast het bijleren was er ook 
ruimte voor fun en plezier wat het hele-

maal compleet maakte. Het was een cursus 
om nooit te vergeten! Dus, niet twijfelen en 

gewoon doen ;)”
 Aniek G. (23 jaar, hoofdanimator)

“Op cursus zijn is hetzelfde als thuis 
zijn: Je mag iets meer vuil worden, 

maakt meer leuke herinneringen en je 
leert jezelf en anderen op een nieuwe 
manier kennen. Je groeit samen als 

groep tot (hoofd)animator en geeft je 
kennis door aan anderen.”
Yani G. (21 jaar, hoofdanimator)

“Deze cursus heeft me echt vooruit 
geholpen. Ik heb er geweldige men-

sen ontmoet, vrienden voor het leven 
gemaakt en mezelf echt beter leren 

kennen op een creatieve en aangena-
me manier.”

Morris D. (17 jaar, animator)

“Ik voelde op de cursus al snel dat het niet 
erg is om te falen, zolang je de kans krijgt om 

er sterker uit te komen. Voor mij voelde de 
groep aan als één grote familie. Ik miste mijn 

groep de dag erna al. ”
Pooja V. (16 jaar, animator)
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Iedereen is er tegenwoordig gek van, de TikTok filmpjes! Wil 
je graag de nieuwe moves en hypes van het moment leren? 
Wil je je account een upgrade geven? Schrijf je dan zeker in 
voor deze workshop!

Hasselt
12-15 jaar • 13u - 14.30u
16+ jaar • 15u - 16.30u
€ 8 p.p.

Rustig dobberen aan de oppervlakte en bewonderend 
rondkijken naar de vele mooie vissen. Dat is snorkelen in de 
put van Todi. Leer ondertussen enkele nieuwe trucjes. Zo 
kan je nog dichter bij de vissen komen en langer genieten 
van de mooie momenten. Snorkelmateriaal wordt voorzien.

Beringen
12+ jaar • 14u - 16.15u
16+ jaar • 14u - 16.15u
€ 10 p.p.

TikTok diy
Snorkelen

Zaterdag 22 januari 2022
Zaterdag 19 februari 2022

22

Studio vibez
Wil je niet enkel in de zomer #goodvibez? Doe dan mee met Studio vibez!  
Wij bieden verschillende workshops aan waarbij je nieuwe passies kan 
ontdekken en/of  je skills verder kunt vervolmaken!  

vibez_huisstijl_E-rood.indd   11 25/03/19   10:42

Ontdek alvast enkele

workshops van 2022!



Moderne dans is een technische dansvorm waaruit je sterk 
vanuit je gevoel danst. Wil jij graag je skills hierin trainen? 
Bregje is dan je ideale coach. Met haar ervaring en opleiding 
bij ArteZ kan ze je niveau naar een hoger niveau tillen. Ben 
je nog beginnend? geen probleem. Je wordt persoonlijk 
gecoached.

Hasselt
12+ jaar •  14u - 15.30u
16+ jaar • 14u - 15.30u
€ 7 p.p.

Ga jij op micro-avontuur met de packraft? Het is een relatief 
nieuwe sport die komt overgewaaid uit Canada. We trekken 
er op uit met een opblaasbare en draagbare 1-persoons 
raft via kronkelige rivierbochtjes. We hiken door mooie 
natuurgebieden om via de rivier weer terug af te dalen. Op 
het water ziet alles er plots anders uit. Genieten!

Vertrek vanuit Hasselt
12+ jaar • 8u - 18u
16+ jaar • 8u - 18u
Prijs: € 19 p.p.

Moderne dans

Packraften

Zaterdag 23 april 2022

Zaterdag 14 mei 2022
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Neem dus zeker een kijkje op www.vibez.be/studio-vibez en 
schrijf je nu alvast in voor één of meerdere workshops van dit najaar!

23

Kom je een dagje mee naar Sealife? Leer de 
onderwaterwereld kennen en ontdek hun bijzondere 
geheimen. Zo maak je bijvoorbeeld de voedermomenten 
mee. Wist je trouwens dat Sealife ook een opvangcentrum 
is voor jonge zeehonden?

Vertrek vanuit Hasselt
-12 jaar • bus vertrekt om 8.30u, terug om 18u
12 - 15 jaar • bus vertrekt om 8.30u, terug om 18u
€ 28 p.p.

Daguitstap dierenverzorger

Zaterdag 19 maart 2022



Boek de vakantie van je leven!

Surf naar

www.vibez.be of www.joetz.be

 @joetzlimburg
limburg@joetz.be • 011 27 85 15

Share your vibez

Volg ons:

Benieuwd wie er achter de schermen 
werkt bij Joetz? Ontdek het voltallige 
team, hun favoriete quotes en hun 

superhelden alter-ego op
www.vibez.be/wie-zijn-we!
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