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Dag Leonie, Arthur of Laura, Victor, Yunes of is het Julie, Flori, Leila of Sarah?

Fijn dat je even de tijd neemt om naar ons aanbod te kijken! Wil je zelf graag je Frans of 
Engels bijschaven, of is het op aanraden van je ouders? Maakt niet uit, hieronder vind je wat 
meer uitleg zodat je met een gerust hart een topkamp kunt kiezen. 

Kriebelt het al om te vertrekken? Super, want jou een onvergetelijke taalvakantie bezorgen, 
daar doen we het graag voor.

Vanaf 8 januari kun je inschrijven via onze website www.roeland.be.

Vakantiegroetjes, 
Mieke, algemeen coördinator

TOFFE BEGELEIDERS
Bij Roeland kiezen we voor toffe begeleiders waarmee je heel 
intensief en op elk moment van de dag leuke momenten 
beleeft. Ze moedigen je aan om Frans of Engels te spreken. 
Immersie of onderdompeling in de taal noemen we dat. 
Om jou daar zo goed mogelijk bij te helpen, voorzien we op 
de meeste kampen 1 begeleider per 4 jongeren. Daarin is 
Roeland echt uniek!

LESSEN? 
Wij noemen het ‘taalateliers’. Dankzij die actieve taalateliers kun 
je de woordenschat en grammatica die je op school leert bij ons 
in de praktijk oefenen. Wij gebruiken daarbij video en internet, 
we doen groepswerk, we zorgen voor ludieke opdrachten, … Zo 
spreek je Frans of Engels zonder dat je het zelf beseft. Af en toe 
een beetje grammatica kan nog wel, zodat we zeker zijn dat je 
de juiste basis hebt.

PAARDRIJDEN OF KAJAK
Omdat elke jongere uniek is en niet iedereen hetzelfde leuk 
vindt, hebben we een aanbod van coole activiteiten gezocht, 
zodat je zeker wat naar je zin vindt. Wat dacht je van een dag 
Disneyland Parijs, kanovaren in de Champagnestreek, een 
musical meepikken in Londen of kajakken, in de Ardennen of 
zelfs aan de zee? Kijk zeker ook eens naar de mogelijke opties 
zoals paardrijden, dans en hiking.

ANI-WIE? 
Onze animators zijn allemaal minstens 18 jaar. De meesten 
onder hen zijn native speakers of experten in Frans of 
Engels. Zij vormen op kamp een hecht team, samen met de 
verantwoordelijken logistiek, didactiek en animatie. Roeland 
organiseert regelmatig vormingen voor haar begeleiders.

Taalvakanties
CREATIEF FRANS OF ENGELS LEREN
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EEN 10 VOOR SFEER EN GEZELLIGHEID!
Sfeer is belangrijk bij Roeland. Daarom doet iedereen altijd 
mee met alle groepsactiviteiten. Inspraak is altijd mogelijk 
en als je met iets zit, kun je terecht bij iemand van het team. 
Onze begeleiders staan garant voor het welzijn van iedereen. 
Pestgedrag en discriminatie kunnen echt niet.

EN WAT MET MIJN GSM? 
Volg je een Juniorkamp (7-12 jaar)? Dan vragen we om geen 
gsm mee te brengen. Niet iedereen heeft op jouw leeftijd al 
een gsm en zo is iedereen gelijk voor de wet. Als je ziek bent 
of heimwee hebt, dan neemt de kampverantwoordelijke 
zeker contact op met je ouders.

Ben je ouder dan 12 jaar? We begrijpen dat je moeilijk 
een week of langer zonder je gsm kunt. Ja, hij mag dus mee 
op kamp. Maar… we hebben wel enkele afspraken. Wat 
mag er niet? Je gsm de hele dag op zak hebben (ook niet 
om er foto’s mee te nemen) en bellen met je gsm (want 
dan praat je Nederlands). Wat dan wel? Af en toe voorzien 
we een moment waarop je berichtjes kunt sturen naar het 
thuisfront. Wij houden je ouders ook op de hoogte van je 
activiteiten via de blog en foto’s op onze website.

ROKEN
Vanaf dit jaar geldt dat niemand - zelfs met toestemming van 
de ouders - mag roken op kamp.

ENGLISH/FRANÇAIS
Ben je ouder dan 12 jaar? Dan spreken we enkel Frans of 
Engels op kamp. Geen nood, we leggen alles met handen en 
voeten uit, zodat je ons goed begrijpt. We verwachten ook dat 
jij mee stapt in dit verhaal en dus op kamp enkel Frans of 
Engels spreekt. 

Volg je een Juniorkamp (7-12 jaar)? Dan mag je wel 
Nederlands spreken met de andere kinderen. Onze animators 
spreken enkel de doeltaal, maar je zult zien dat dat écht wel 
lukt! Om je te helpen, is er elke dag een ‘tweetaaltje’. Dan geeft 
de kampverantwoordelijke je extra uitleg in het Nederlands, 
zodat je alles goed begrijpt.

SAMEN UIT, SAMEN THUIS 
Nieuw dit jaar is dat de busreis inbegrepen is in de 
prijs van je taalkamp (voor kampen met overnachting).  
Zo kan je tijdens de busreis je kampgenoten al leren kennen en 
vrienden maken in je moedertaal. Ons team ter plaatse staat 
klaar om jullie met open armen te ontvangen als jullie allemaal 
samen aankomen. 

FAQ
Kan ik in dezelfde kamer van een vriend of vriendin 
slapen, wat neem ik mee, wordt er een test afgenomen, 
hoe schrijf ik mij in, krijg ik korting, … ? Check snel de 
Frequently Asked Questions op www.roeland.be voor 
een antwoorden op al je vragen.



FRANS 7-12 JAAR ZONDER OVERNACHTING

KROKUS 2006-2009 Junior Frans Taalontdekking Gent p. 8 195 5 d. 12/02-16/02

JULI 2010 - 2011 Junior Frans Taalinitiatie Oostakker p. 8 195 5 d. 02/07-06/07

JULI 2010 - 2011 Junior Frans Taalinitiatie Oostakker p. 8 195 5 d. 23/07-27/07

JULI/AUG 2010 - 2011 Junior Frans Taalinitiatie Oostakker p. 8 195 5 d. 30/07-03/08

JULI 2006 - 2008 Junior Frans Taalontdekking Oostakker p. 8 195 5 d. 02/07-06/07

JULI 2007 - 2009 Junior Frans Taalontdekking Oostakker p. 8 195 5 d. 23/07-27/07

JULI/AUG 2007 - 2009 Junior Frans Taalontdekking Oostakker p. 8 195 5 d. 30/07-03/08

HERFST 2007-2010 Junior Frans Taalontdekking Gent p. 8 155 3 d. 29/10-31/10

FRANS 9-12 JAAR MET OVERNACHTING

NIEUW PASEN 2007-2009 Sterren en kometen Themakamp Flône p.9 495 6 d. 02/04-07/04

NIEUW PASEN 2006-2007 Rock ‘n Roll Themakamp Flône p.9 495 6 d. 09/04-14/04

NIEUW JULI 2007-2009 Kasteelpret Themakamp Flône p. 10 495 6 d. 02/07-07/07

NIEUW JULI 2007-2009 Superhelden Themakamp Flône p. 10 495 6 d. 16/07-21/07

NIEUW AUG 2007-2009 Star Academy Themakamp Flône p. 11 495 6 d. 30/07-04/08

NIEUW AUG 2007-2009 Circusavonturen Themakamp Flône p. 11 495 6 d. 13/08-18/08

NIEUW JULI 2006-2007 Sport en avontuur
Themakamp  
2 uitstappen

Flône p. 10 525 6 d. 09/07-14/07

NIEUW JULI 2006-2007 Mysteries en raadsels Themakamp Flône p. 10 495 6 d. 23/07-28/07

AUG 2006-2007 Op wereldreis Themakamp Flône p. 11 495 6 d. 06/08-11/08

FRANS 12-18 JAAR MET OVERNACHTING

 PASEN 2003 -2005 Sport et Aventure Sport en avontuur Bure p. 12 550 6 d. 02/04-07/04 09/04-14/04

PASEN 2000-2003 Français en Action Thema actie Virton p. 13 550 6 d. 02/04-07/04 09/04-14/04

      JULI 2004-2006 Booste ton français Kajak Bure p. 14 635 13 d. 02/07-14/07

NIEUW JULI 2004-2006 Une semaine fantastique 4 themadagen Bure p. 15 495 6 d. 16/07-21/07 23/07/-28/07

NIEUW JULI 2004-2006 Masterchef en France Thema gastronomie Stenay p. 16 775 13 d. 02/07-14/07

      AUG 2004-2006 Booste ton français Kajak Bure p. 14 635 13 d. 13/08-25/08

NIEUW AUG 2004-2006 Une semaine fantastique 4 themadagen Bure p. 15 495 6 d. 30/07-04/08 06/08-11/08

NIEUW AUG 2004-2006 Masterchef en France Thema gastronomie Stenay p. 16 775 13 d. 13/08-25/08

JULI 2003 -2005 Roeland-les-bains Thema watersport Bergues p. 17 595 7 d. 08/07-14/07

JULI 2003 -2005 Roeland-les-bains Thema watersport Bergues p. 17 775 13 d. 16/07-28/07

NIEUW JULI 2003 -2005 100% Français & Fun Optie paardrijden Virton p. 18 715 13 d. 02/07-14/07

JULI 2003 -2005 Ville et Aventure  Avonturenparcours Marche p. 20 795 13 d. 02/07-14/07

AUG 2003 -2005 Roeland-les-bains Thema watersport Bergues p. 17 635 10 d. 02/08-11/08

NIEUW AUG 2003 -2005 100% Français & Fun Optie survival Virton p. 18 615 10 d. 02/08-11/08

NIEUW AUG 2003 -2005 Surprise surprise! Thema surprise Virton p. 19 715 13 d. 13/08-25/08

AUG 2003 -2005 Ville et Aventure Avonturenparcours Marche p. 20 665 10 d. 02/08-11/08

AUG 2003 -2005 Roeland-les-bains Thema watersport Bergues p. 17 775 13 d. 13/08-25/08

JULI 2000-2003 Paris Magique Stadsontdekking Paris p. 22 905 8 d. 02/07-09/07

JULI 2000-2003 Paris Magique
Stadsontdekking 

Disneyland
Paris p. 22 935 8 d. 11/07-18/07

JULI 2000-2003 Douce France Logeren in gîtes Ancy p. 23 915 13 d. 02/07-14/07

JULI 2000-2003 Douce France Logeren in gîtes Ancy p. 23 895 12 d. 16/07-27/07

AUG 2000-2003
200% Sport et  

Adrénaline
Sport en avontuur Marche p. 21 845 10 d. 17/08-25/08

NIEUW AUG 2000-2003 En Champagne Optie crea en kunst Saint-Dizier p. 24 695 10 d. 02/08-11/08

NIEUW AUG 2000-2003 En Champagne Thema watersport Saint-Dizier p. 24 865 13 d. 13/08-25/08

N

N

N

N

N

N

Kampoverzicht



Sport, spel, workshops    •    

Toffe taaltaliers    •    

A table! Let’s eat!    •   

•    Singing session! Alors on chante!

•    Vrije tijd, douchen, siësta

•    Forum: laat van je horen.

ENGELS 9 - 11 JAAR ZONDER OVERNACHTING

PASEN 2007-2009 Junior Engels Taalontdekking Gent p. 26 195 5 d. 02/04-06/04

JULI 2007-2009 Junior Engels Taalontdekking Oostakker p. 26 195 5 d. 09/07-13/07

AUG 2007-2009 Junior Engels Taalontdekking Oostakker p. 26 195 5 d. 06/08-10/08

ENGELS 11-13 JAAR MET OVERNACHTING

NIEUW JULI 2005-2007 Fun games Thema spelen Oostakker p. 27 495 6 d. 09/07-14/07

NIEUW AUG 2005-2007 Fun games Thema spelen Oostakker p. 27 495 6 d. 06/08-11/08

ENGELS 13-18 JAAR MET OVERNACHTING

JULI 2003 -2005 Intercultural Fun
Intercultureel 

 Uitstap Londen
Sutton Town p. 28 1005 13 d. 16/07-28/07

JULI 2003 -2005
Cottesmill Sports  

Academy
Thema sport 

Uitstap Londen
Cottesmill p. 30 795 8 d. 21/07-28/07

JULI 2003 -2005 London Active Stadsontdekking London p. 34 985 7 d. 01-07-07/07

NIEUW AUG 2003 -2005 Beautiful Kent
Optie dans 

 Uitstap Londen
Sutton Town p. 29 1005 13 d. 13/08-25/08

NIEUW AUG 2003 -2005
Cottesmill  

Summer Vibes

Optie muziek/ 
film/kunst/ 

uitstap Londen
Cottesmill p. 31 995 13 d. 30/07-11/08

AUG 2003 -2005
Cottesmill  

Summer Vibes
Optie survival

Uitstap Londen
Cottesmill p. 31 995 13 d. 13/08-25/08

NIEUW JULI 1999-2002
The World  
on Stage

 Intercultureel 
Podiumkunsten

Gold Hill p. 32 1035 13 d. 16/07-28/07

JULI 1999-2002 London City Life Stadsontdekking London p. 35 995 8 d. 30/06-07/07

NIEUW JULI 1999-2002 Brighton by the Sea Thema zee Brighton p. 36 795 6 d. 16/07-21/07

AUG 1999-2002 Intercultural fun
Intercultureel 

Uitstap Londen
Sutton Town p. 28 1005 13 d. 30/07-11/08

AUG 1999-2002 Gold Hill Experience Optie sport Gold Hill p. 33 1035 13 d. 30/07-11/08

AUG 1999-2002 Gold Hill Experience Optie hiking Gold Hill p. 33 1035 13 d. 13/08-25/08

N

N

N

N

Dagindeling
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INSCHRIJVEN
Inschrijven kan vanaf 8 januari via www.roeland.be.

PRIJS
• Inbegrepen: verblijf, maaltijden (behalve op de kampen zonder overnachting), lesmateriaal, uitstappen,   
 busvervoer, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, ongevallenverzekering.

• Niet inbegrepen: persoonlijke aankopen (in de bar en tijdens de uitstappen). 

• Meer info over de verzekeringen vind je op onze website.
• Wijzigingen aan het programma (activiteiten, uitstappen, …) zijn steeds mogelijk.

BUSREIS
• Nieuw: de busreis is inbegrepen in de prijs van je taalkamp (voor kampen met overnachting).  
 Wij moedigen je aan om hiervan gebruik te maken. Zo kan je tijdens de busreis al je kampgenoten 
 leren kennen en vrienden maken in je moedertaal. 

• Wie dit wil, kan zijn kind ook zelf brengen en halen. Dit geeft echter geen recht op een vermindering van   
 het inschrijvingsgeld.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene voorwaarden en annulatievoorwaarden: zie www.roeland.be

Kortingen en voordelen 
KORTING OP DE INSCHRIJVING
1. Vroegboekkorting*
Wie boekt voor 1 februari krijgt 5% korting op de inschrijving.

2. Korting via werkgever*
Heeft je werkgever een partnership met ons? Dan krijg je een personeelskorting. Contacteer je werkgever voor meer informatie.

Wenst je bedrijf een partnership met ons aan te gaan? Mail naar info@roeland.be.

3. Korting via Partena Ziekenfonds*
Klanten van Partena Ziekenfonds (526) krijgen 5% korting op de inschrijving. Contacteer je ziekenfonds voor meer informatie.

4. Korting via studietoelage* 
Wie in het lopende schooljaar een studietoelage krijgt voor het secundair onderwijs geniet een korting t.w.v. 20% van het bedrag 

van de studietoelage. Is dit op jou van toepassing? Bezorg ons dan een kopie van het bewijs van de studietoelage via e-mail 

(info@roeland.be) of via de post.

*Opgelet: onze kortingen zijn niet cumuleerbaar. Informeer je voor het inschrijven om te zien welke korting voor jou het voordeligst is.

TUSSENKOMST NA INSCHRIJVING
1. Via je werkgever of ziekenfonds
Bepaalde werkgevers en ziekenfondsen betalen je na het inschrijven een deel van het inschrijvingsgeld terug. Kom je hiervoor in 

aanmerking? Download na je kamp het document ‘tussenkomst werkgever/ziekenfonds’ op je profiel. 

2. Via een fiscaal attest
Voor kinderen jonger dan 12 bezorgen we je een fiscaal attest. We sturen dit op in de maand maart van het volgende kalenderjaar.
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Junior Frans (zonder overnachting)

Activiteiten

• Toffe taalworkshops. Je werkt in kleine groepjes en per niveau rond een thema zoals ‘La ville’, 

 ‘A table’, ‘Qui suis-je’? We zorgen vooral dat je veel plezier beleeft, zodat je amper beseft dat  

 alles in het Frans verloopt.

• Chanter! Samen uit volle borst Franse liedjes zingen!

• Crea-atelier: knutselen, een filmpje maken, kokerellen, … 

• Een groot spel en sporten. 

• Een leuke uitstap (bijvoorbeeld naar het zwembadcomplex Rozebroeken).

Praktisch

• Van 9u30 tot 16u30.

• Opvang vanaf 8u30 en tot 17u30.

• De kinderen brengen een lunchpakket mee.

• Wij zorgen voor een 4-uurtje.

• In Gent (Roeland vzw) of Oostakker (De Koekoek).

Data Leeftijd Waar Prijs
Krokus 12-16 februari 2006-2009 Gent 155
Zomer 2-6 juli 2006-2008 en 2010-2011 Oostakker 155
Zomer 23-27 juli 2007-2009 en 2010-2011 Oostakker 155
Zomer 30 juli – 3 augustus 2007-2009 en 2010-2011 Oostakker 155
Herfst 29-31 oktober 2007-2010 Gent 155

&

Krokus/Zomer
Herfst

Oostakker
Gent

Frans
7-12 Jaar

HEB JE NOG GEEN FRANS GEHAD OP SCHOOL? 
Dat is helemaal niet erg en je bent zeker niet alleen! Op Juniorkamp helpt iedereen elkaar en is foutjes maken zelfs veel beter dan je mond 

houden :-) Met de andere kinderen mag je trouwens gewoon Nederlands praten. 

Onze animatoren spreken enkel Frans*, maar je zult zien dat dat écht wel lukt! Om je te helpen, is er elke dag een ‘tweetaaltje’. Dan geeft 

de kampverantwoordelijke je extra uitleg in het Nederlands, zodat je alles goed begrijpt. (*Uitzondering: op de kampjes voor het eerste 

en tweede leerjaar zijn de animatoren tweetalig.)
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Data Leeftijd Themakamp Prijs
Pasen 2-7 april 2007-2009 Sterren en kometen 495
Pasen 9-14 april 2006-2007 Rock & Roll 495

&
WIST JE DAT…
• Je op deze kampjes Nederlands mag spreken met de andere kinderen? (zie ook p. 8).

• We vragen om geen gsm mee te brengen? Als je ziek bent of heimwee hebt, dan neemt de kampverantwoordelijke zeker contact op met je ouders.

• Je logeert in de abdij van Flône? In de slaapzaal slaap je alleen of per 2.

• Er dit jaar geen toonmoment is op het einde van het kamp? We zorgen wel voor heel wat foto’s en blogberichtjes op onze website.

Themakampen in Flône
Activiteiten
• Elke dag 2 of 3 leuke taalateliers waarbij je in spelvorm nieuwe woordjes leert. 

• Veel tijd om te sporten en te spelen (knutselen, een groot spel).

• Een tof zangmoment (want zingen is de beste manier om woordjes te leren).

• Een leuke activiteit voor het slapengaan (moment dodo, casino-avond, ….).

Sterren en kometen
Deze week staat alles in het teken van de ruimte: de ateliers, grote spelen, het knutselen, het moment dodo. Je maakt en lanceert 

zelfs je eigen raket! De sterren, planeten, manen en kometen: niets heeft na deze week nog geheimen voor jou. 

In het Euro Space Center ga je op reis door de ruimte en ontdek je hoe het voelt om op de maan te wandelen. Breng ook je 

zwemkledij mee voor een duik in het zwembad!

Rock & Roll
Laat je meeslepen in de wereld van de Rock & Roll. We ontdekken de muziek, enkele bekende artiesten en de speciale looks en 

moves. Wie waagt zich aan een vetkuif? Wie kan shaken als Elvis? We duiken helemaal in de sfeer van de fifties. Als echte rockers 

zorgen onze animatoren voor een groovy week! 

We gaan zwemmen en daarna gaan we in Dinant naar een huis vol muziek, waar je allerlei muzikale ontdekkingen doet.

PasenFlône

Frans
9-12 Jaar

N

N



10

Themakampen in Flône
Kasteelpret
Reis mee naar de Renaissance en leef zoals een echte jonkheer of jonkvrouw. We wonen in een kasteel, 

houden een riddertoernooi en smullen van een groots buffet! Breng zeker je feestkledij mee, want we 

sluiten het kamp af met een bal! Op onze uitstap verken je het kasteel van Modave aan de hand van een 

spannend spel. Wie vindt als eerste de schat?

Sport en avontuur
Dit kamp is niet voor watjes! Voor een portie avontuur gaan we naar Durbuy Adventure waar van alles 

mogelijk is: kajak, death ride, … (uiteraard onder professionele begeleiding!). We gaan zwemmen en ook 

op de kampplaats zelf doen we aan sport. Voetbal, basketbal, dans of badminton: aan jou de keuze! 

Wanneer de Rode Duivels in juli wereldkampioen spelen, dan zorgen we ervoor dat je zeker eens voor hen 

kan supporteren.

Superhelden
Ben jij supersportief, supercreatief of gewoonweg superlief? Dan ben jij een echte superheld! Onze supermoni’s 

helpen je om je talenten verder te ontwikkelen. 

We gaan zwemmen en we trekken naar Durbuy Adventure, waar we een hoogteparcours met 

hindernissen afleggen. Wie is de grootste held?

Mysteries en raadsels
Welkom in de wondere wereld van de mysteries! We kruipen in de huid van een echte detective:  puzzels 

en raadsels oplossen, geheime codes kraken, wetenschappelijke experimenten doen. Dat alles leidt tot het 

ontrafelen van één groot mysterie… 

Op uitstap zal je raadsels moeten oplossen om je weg uit de Escape Room te vinden. En we gaan zwemmen!

Flône

Frans
9-12 Jaar Zomer

&Data Leeftijd Themakamp Prijs
2-7 juli 2007-2009 Kasteelpret 495

9-14 juli 2006-2007 Sport en avontuur 525
16-21 juli 2007-2009 Superhelden 495
23-28 juli 2006-2007 Mysteries en raadsels 495

N

N

N

N
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Star Academy

Hou je van zingen, toneelspelen, knutselen en dansen? Dan ben je aan het juiste adres! We 

zingen Franse liedjes, leren dansen en acteren en maken kunstwerkjes. Je proeft een beetje 

van alles, zo verveel je je geen moment! 

Onze uitstap begint met een duik in het zwembad en daarna gaan we in Dinant naar een 

huis vol muziek, waar je allerlei muzikale ontdekkingen doet. 

Op wereldreis
Met Roeland op wereldreis gaan is de max! Je leert elke dag over de gebruiken van een 

ander land, trekt gekke verkleedkostuums aan, proeft van typische specialiteiten. Kriebelt 

het al om mee op reis te gaan? We houden nog even geheim welke landen er dit jaar op 

onze planning staan… 

Als uitstap trekken we naar de schaatspiste. Misschien zien we daar wel een Eskimo? 

Circusavonturen
Op dit kamp treden we binnen in de wondere wereld van het circus: we ontdekken samen de dieren en personages die er 

optreden, we verkleden en schminken ons en proberen de gekste trucjes uit.  

Een echte circusartiest komt op bezoek en leert ons vanalles rond acrobatie en clownerie. Op het einde van dit kamp ben je 

zelf een echte artiest. We gaan ook samen zwemmen. Ambiance verzekerd! 

Zie pagina 9 voor meer info over de activiteiten.

ZomerFlône

Frans
9-12 Jaar

&
Het was een suuuuuuuper leuk kamp.  
De moni’s waren heel tof en verdienen een dikke duim...“ “

Data Leeftijd Themakamp Prijs
30 juli – 4 augustus 2007-2009 Star Academy 495

6-11 augustus 2006-2007 Op wereldreis 495
13-18 augustus 2007-2009 Circusavonturen 495

N

N
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Sport et aventure
Hier kies je voor 100% sport en avontuur! Een te gekke week vol plezier in het Frans, met een ploeg van supermoni’s.  

Een kamp waarbij stilzitten taboe is! Je beweegt, verlegt je grenzen en keert terug vol energie en fijne herinneringen.

Excursies
We zoeken het avontuur op in de natuur: mountainbike, rafting, survivaltocht, boomklimmen of een 

hindernissenparcours. In het centrum zelf is er sport naar keuze: voetbal, basketbal, badminton, …  

Met een team dat gespecialiseerd is in sportactiviteiten.

Activiteiten
Sport en avontuur komen ook aan bod in de taalateliers. Je leert over technieken en spelregels én je 

spreekt Frans zonder dat je erbij stilstaat. ’s Avonds zorgen we voor ontspanning: spelletjes of een 

gezellige groepsactiviteit. Even de batterijen weer opladen na een dag vol sport en avontuur.

Pasen Bure

Frans
13-15 Jaar

LOCATIE
Je logeert in Bure in een oude kasteelhoeve omgeven door groen. Op de binnenplaats staan bomen en banken, waar we activiteiten 

organiseren of relaxen. Er zijn velden en sportterreinen (voor voetbal, basketbal, groot spel) en twee gymzalen voor indoor sport. De 

bossen zijn vlakbij voor een wandeling of tochtje met de mountainbike. 

De meisjes slapen in individuele kamers, de jongens in een kleine slaapzaal.  De slaapkamers van de meisjes zijn vernieuwd!

Periode Leeftijd Themakamp Prijs

2-7 april 2003-2005 Sport & avontuur 550

9-14 april 2003-2005 Sport & avontuur 550
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Français en action 
Beleef een themakamp vol actie en avontuur. Je amuseert je, leert bij en keert terug met een schat aan ‘souvenirs’.  

En met een vlotte Franse babbel, dat ook! 

Activiteiten
En…. ‘actie!’ Je beleeft een week aan 100 km per uur! Met elke dag een ander thema 

(oriëntatie, survival, EHBO, natuurbeleving, …) volgen de activiteiten elkaar in hoog 

tempo op. Het thema van de dag komt ook aan bod in de actieve taalateliers.  

Wie gaat de uitdaging aan?

Excursies
Je beleeft een dag vol avontuur op het domein X-cape (lees: ‘escape’) in Florenville: 

sportieve uitdagingen, teambuilding en een spel vol avontuurlijke opdrachten.

PasenVirton

Frans
15-18 Jaar

LOCATIE
Virton is een gezellige stad in de Gaumestreek. We logeren op een mooie kamplocatie met veel open ruimte middenin een groene omgeving. 

Een gezonde geest in een gezond lichaam is het motto! Er zijn sportterreinen (voetbal, hockey, basketbal, volleybal), twee gymzalen en een 

gezellig plein met een vijver en fontein.  

Je logeert in individuele kamers.

Periode Leeftijd Themakamp Prijs

2-7 april 2000-2003 Actie 550

9-14 april  2000-2003 Actie 550

De survivaltechnieken en de  
oriëntatieloop waren supertof!“ “
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Booste ton français
Ben je sportief of creatief? Hou je van spelletjes of van zingen? In Bure valt op elk moment van de dag iets leuks te beleven. Soms 

met de hele groep, soms in kleinere groepjes. Onze enthousiaste taalanimators bereiden alles tot in de puntjes voor.

Activiteiten
De taalateliers, dat is leren én je amuseren. Je oefent je Frans in een aangename en ontspannen sfeer. 

Fouten maken is niet erg. Integendeel, durven spreken is het belangrijkste! 

In de voormiddag is er sport naar keuze. Je eens goed uitleven of op een rustig tempo sporten?  

Allebei mogelijk! ’s Avonds voorzien we workshops in kleine groepjes: zingen, dansen, knutselen, koken, 

techniek, film of fotografie… waar je zelf zin in hebt!

Locatie
Je logeert in Bure in een oude kasteelhoeve omgeven door groen. Op de binnenplaats staan bomen 

en banken, waar we activiteiten organiseren of relaxen. Er zijn velden en sportterreinen (voor voetbal, 

basketbal, groot spel) en twee gymzalen voor indoor sport. De bossen zijn vlakbij voor een wandeling of 

een tochtje met de mountainbike.

De meisjes slapen in individuele kamers, de jongens in een kleine slaapzaal.  De slaapkamers van de 

meisjes zijn vernieuwd!

Bure

Frans
12-14 Jaar

EXCURSIES
Je vaart met een kajak de Lesse af. Op een zonnige namiddag is dit de ideale ontspanning!  Na het aanmeren maak je een wandeling langs 

de oevers van de Maas en ontdek je de stad Dinant.

Je bezoekt ook Rochefort, waar je in kleine groepjes een stadsspel speelt. Er is ook tijd voor een gezellig terrasje en je neemt een frisse duik in 

het openluchtzwembad van Rochefort. 

Periode Leeftijd Prijs

2-14 juli 2004-2006 635

13-25 augustus 2004-2006 635

Zomer
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Une semaine fantastique 
Al het beste van een Roelandkamp in één week? Oui, c’est possible! Boost je Frans! Onze ervaren en gemotiveerde ploeg zorgt voor 

verrassingen en onvergetelijke momenten! 

Activiteiten
We voorzien vier speciale dagen, waarop we telkens iets anders doen, afhankelijk van het 

thema van de dag:

• Sport: kies zelf voor intensief of ontspannend…

• Natuur: we trekken het bos in! 

• Kunst en expressie: we sluiten de dag af met een kort spektakel.

• Uitstap: On y va!

De thema’s komen ook aan bod in de taalateliers. Ludieke activiteiten en kleine groepen 

zorgen voor een ontspannen sfeer. Bijleren, plezier maken en je goed voelen in de groep 

is waar dit kamp om draait.

Zie p 14 voor een beschrijving van de locatie.

Bure

Frans
12-14 Jaar

EXCURSIES
De jongste groep trekt naar de grotten en het wildpark van Han. Het klank- en lichtspel in de grot spreekt tot de verbeelding! Na het bezoek aan 

de grot, gaan we op safari! Wie spot de Europese ‘big five’? En wie kan ze benoemen in het Frans?

De oudste groep vaart met een kajak de Lesse af. Op een zonnige namiddag is dit de ideale ontspanning!  Na het aanmeren maak je een wandeling 

langs de oevers van de Maas en ontdek je de stad Dinant.

Periode Leeftijd Prijs

16-21 juli 2004-2006  495

23-28 juli 2004-2006  495

30 juli-4 augustus 2004-2006  495

 en 6-11 augustus  2004-2006  495

Zomer

N
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Masterchef en France
Sport, ontspanning, taalateliers, toffe uitstappen: onze ploeg in Stenay zorgt voor alles! 

Activiteiten
Een Frans kamp met culinaire activiteiten!

• Desserts bereiden als een echte patissier. 

• De wereld van de chocolade ontdekken. 

• De kneepjes van het koksvak leren.

• Vreemde keukens proeven. 

• Een wedstrijd Masterchef.

• Een ‘etentje in het donker’ bereiden.

En daarnaast? Sport, ontspanning, taalateliers, uitstappen, … met als rode draad: raadsels! Elke dag krijg 

je ludieke vragen en opdrachten voorgeschoteld die leiden tot … (verrassing!).

Excursies
• De  burcht van Sedan (de grootste van Europa!), waar je een ridderspektakel bijwoont.

• Het Lac de Douzy voor een namiddag zwemmen met reuzenglijbaan, strandspelletjes en ontspanning.

• Het avonturenpark Parc Forêt Vasion met een parcours tussen de bomen.

• Het biermuseum van Stenay.

Stenay

Frans
12-14 Jaar Zomer

LOCATIE
Je verblijfplaats ligt net buiten de stad, omringd door natuur. De gebouwen zijn recent gerenoveerd en het omliggende park biedt veel 

mogelijkheden voor buitenactiviteiten.  Er is een sportzaal, een voetbalterrein, een mooie ontspanningsruimte én een goed uitgeruste 

keuken (waar we kookworkshops geven). Deze setting zorgt voor een familiale sfeer waar je je meteen thuis voelt.

Stenay is een klein Frans stadje aan de Maas, in de mooie Lorraine-streek. 

Je logeert in kamers van 4, met een badkamer op de kamer.

Periode Leeftijd Themakamp Prijs

2-14 juli 2004-2006  Gastronomie 775

13-25 augustus 2004-2006  Gastronomie 775

N
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Roeland-les-bains 
Ga mee op taalvakantie naar Bergues, een charmant stadje in het Noorden van Frankrijk, vlakbij Duinkerke en bekend van de film 

‘Bienvenue chez les Ch’tis’.  De nabijheid van de Noordzee is een grote troef. Een dag intensief watersporten of een paar uurtjes 

chillen op het strand?  Alles is mogelijk! 

Activiteiten
Onze enthousiaste animators bedenken allerlei toffe activiteiten: grote spelen, 

taalateliers, verrassende workshops en ontspannende sportactiviteiten. Sommige vinden 

plaats in het centrum, andere in het nabijgelegen park. We trekken ook de natuur in met 

de mountainbike.

Excursies
We profiteren volop van de nabijheid van de Noordzee. Ideaal voor watersport! Je gaat 

zeilen met de catamaran, peddelsurfen en zeilwagenrijden. Dit alles onder leiding 

van ervaren instructeurs. We doen het soms ook wat rustiger aan, met een strandspel of 

een paar uurtjes relaxen op het strand.

We gaan op uitstap* naar Nausica, een park dat je onderdompelt in de magische wereld 

van de oceanen en we bezoeken de kuststad Boulogne sur Mer.

* niet op het kamp van 8-14 juli

Bergues

Frans
13-15 JaarZomer

LOCATIE
Je verblijft in Saint-Winoc, een aangenaam centrum met veel mogelijkheden voor indoor- en outdoor activiteiten. Sporten doe je ter plaatse 

of in de buurt. Het centrum ligt middenin de stad, waar tijdens de zomer toffe activiteiten plaatsvinden. Je snuift ook de sfeer op tijdens de 

wekelijkse markt.

Je slaapt in een kleine slaapzaal van 2 of 4 personen. 

Periode Leeftijd Themakamp Prijs

8-14 juli (7 dagen) 2003-2005  Watersport 595

 16-28 juli (13 dagen) 2003-2005  Watersport 775

2-11 augustus (10 dagen) 2003-2005  Watersport 635

13-25 augustus (13 dagen) 2003-2005  Watersport 775
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100% français & fun
Of je nu kiest voor 100% français & fun met optie of niet, een topkamp wordt het sowieso. Je geniet van de mooie omgeving, de 

gemoedelijke sfeer en je spreekt nadien vloeiend Frans!

Activiteiten
We voorzien een tof multi-activiteitenkamp waarbij taalateliers en ontspanning elkaar afwisselen. In de voormiddag kies je een sport en 

’s avonds een workshop. Als namiddagactiviteit zorgt onze enthousiaste ploeg voor een groot spel of een reeks activiteiten à la carte.

Virton

Frans
13-15 Jaar Zomer

EXCURSIE
In juli voorzien we een dag ‘excursie à la carte’, waarbij je kiest uit vier uitstappen: de mooie stad Metz ontdekken, je uitleven in het 

avonturenpark van Amnéville, kajakken op de Semois of de Abdij van Orval bezoeken. De tweede uitstap brengt je naar het meer van  

Saint-Léger waar je kunt zwemmen en relaxen aan het strand. Je bezoekt het dorp Torgny, dat behoort tot de ‘mooiste dorpen van Wallonië’. 

In augustus kun je kiezen tussen 2 uitstappen: paintball op een avontuurlijk parcours tussen de bomen of waterpret in Aquasud, een centrum 

met binnen- en buitenzwembad, bubbelbaden, glijbanen, … Waterpret gegarandeerd!

OPTIE PAARDRIJDEN 
Kies je voor de optie ‘paardrijden’, dan ga je tijdens het 
kamp drie keer naar de manège, die op enkele kilometers 
van de kamplocatie gelegen is. Je rijdt er zelf naartoe 
met de mountainbike. Naast het paardrijden staan ook 
andere activiteiten in het teken van ‘het paard’.

OPTIE SURVIVAL
Je leert survivaltechnieken zoals een schuilplaats bouwen, 
vuur maken of overleven met voedsel uit de natuur. En wat 
dacht je van een nachtje slapen in de buitenlucht? Het thema 
survival komt ook aan bod in de taalateliers en workshops. 
Alle activiteiten vinden plaats onder begeleiding van ervaren 
animators en we houden rekening met het weer.

Locatie
Virton is een gezellige stad in de Gaumestreek. We logeren op een mooie kamplocatie met veel open ruimte middenin een groene 

omgeving. Een gezonde geest in een gezond lichaam is het motto! Er zijn sporttereinen (voetbal, hockey, basketbal, volleybal), twee 

gymzalen en een gezellig plein met een vijver en fontein. Je logeert in individuele kamers.

Periode Leeftijd Prijs

2-14 juli (optie paardrijden) 2003-2005 715

2-11 augustus (optie survival) 2003-2005  615

N

Kies je niet voor de optie, dan voorzien we voor jou andere gelijkwaardige activiteiten (workshops, spelen, sport, ...).
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Surprise surprise! 
Over deze taalvakantie vertellen we liever nog niet veel … Het thema is namelijk ‘surprise’ :-) 

Activiteiten
Laat je elke dag verrassen door het thema van de dag. Welk thema? Dat houden we nog 

even geheim! Wat vaststaat is dat je elke dag iets anders en ongewoons zult beleven. 

Iets waarmee je je zeker zult amuseren én tegelijk Frans leren. Klinkt dat nogal vaag en 

raadselachtig? Dat is de bedoeling! Schrijf je in en ontdek wat we bedoelen…

Zie p 18 voor een beschrijving van de locatie.

Virton

Frans
13-15 JaarZomer

Periode Leeftijd Themakamp Prijs

13-25 augustus 2003-2005  Surprise 715

In het begin is het een beetje raar om Frans te spreken,  
maar ik was het snel gewoon en de moni’s hielpen mij supergoed!.“ “

EXCURSIES
Je gaat op uitstap naar Aquasud, een centrum met binnen- en buitenzwembad, bubbelbaden, glijbanen, …. Waterpret gegarandeerd! 

Onze tweede uitstap leidt naar Metz, een mooie historische stad met gezellige winkelstraten en terrasjes. Cultuur in de voormiddag, ontspanning in de 

namiddag. Je trekt naar het recreatiepark van Amnéville, waar je kiest tussen bowling, de schaatspiste of het zwembad.

N
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Ville et aventure
Sport, ontspanning, taalateliers, toffe uitstappen: in Marche beleef je het allemaal! Met het Frans als rode draad, bien sûr!  Met de 

hele groep samen of in kleine groepjes: je oefent je Frans altijd en overal. 

Activiteiten
In Marche beleef je een multi-activiteitenkamp waarbij taalateliers en ontspanning elkaar afwisselen. 

Er is zelfs een klimmuur in het centrum (professionele begeleiding is voorzien). We gaan ook naar het 

stadscentrum, waar je de inwoners ontmoet en zelfs enkele beroepen ontdekt én uitprobeert!

Locatie
Marche biedt het beste van twee werelden: het stadscentrum én het bos zijn vlakbij. De perfecte locatie 

voor een spel of een stevige wandeling. 

Je verblijft in een centrum met een grote binnenplaats waar je bij mooi weer buiten eet, sport, relaxt op 

de bankjes of zelfs een taalatelier volgt. Er is ook een moderne sportzaal met klimmuur.

Marche is een levendige stad die in de zomer bruist van het leven. Het is de hoofdstad van de Famenne-streek.

Je slaapt per 2 op een kamer.

Marche

Frans
13-15 Jaar Zomer

EXCURSIES
We gaan op sportieve uitstap in de Ardense natuur: kajakken op de Lesse, een avonturenparcours afleggen en een stevige wandeling in 

de bossen. Alle activiteiten staan in het teken van de natuur. Bij thuiskomst is er na het douchen tijd voor een ‘soirée relax’.

In juli gaan we ook naar Namen met de trein. Op het programma:

• Opdrachten en spelletjes om alle geheimen van de stad te ontdekken.

• Je Frans oefenen door vragen te stellen aan de stadsbewoners.

• De indrukwekkende Citadel van Namen beklimmen, één van de grootste burchten van Europa.

Periode Leeftijd Prijs

2-14 juli (13 dagen) 2003-2005 795

 2-11 augustus (10 dagen) 2003-2005 665

Ik heb veel nieuwe vrienden gemaakt. We hebben al afgesproken om 
volgende zomer weer samen op kamp te gaan.“ “
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200% Sport et adrénaline 
Hier kies je volop voor sport en avontuur! Stilzitten is taboe. Je beweegt, verlegt je grenzen en keert terug vol energie en fijne 

herinneringen. Een fantastische week vol plezier in het Frans, omkaderd door een ploeg van professionals. 

Activiteiten
In de voormiddag kies je voor de klimmuur of een andere sport (voetbal, basketbal, …)  

en in de namiddag ga je op uitstap. 

Sport en avontuur komen ook aan bod in de taalateliers. Je leert over technieken en 

spelregels én je spreekt Frans zonder dat je erbij stilstaat. ’s Avonds zorgen we voor 

ontspanning onder de vorm van spelletjes of een gezellige groepsactiviteit. Even de 

batterijen weer opladen na een dag vol sport en avontuur.

Zie p 20 voor een beschrijving van de locatie.

Marche

Frans
15-18 JaarZomer

Periode Leeftijd Themakamp Prijs

17-25 augustus 2000-2003  Sport en avontuur 845

We gingen elke dag op 
uitstap. De week was veel te 
snel voorbij!

“ “

EXCURSIES
We trekken elke middag de natuur in voor een portie sport en avontuur. Zet je schrap voor:

• Het paint-ball parcours.

• De via ferrata (klimmen langs een rotswand). 

• Een avontuurlijke trektocht in de bossen.

Minder avontuurlijk, maar gewoon dikke fun: een namiddag waterpret in het zwembad van Marche.
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Paris Magique 
Beleef een kamp zoals je nog nooit eerder hebt meegemaakt! We dompelen je onder in de sfeer van Parijs: bezoeken, muziek, 

graffiti en ontmoetingen met echte Parisiens. Voor je het weet zing je met spijt in het hart ‘Paris, c’est fini…’

Activiteiten
Tijdens de taalateliers bereid je de uitstappen voor: Wat gaan we bezoeken? Wat valt er te beleven? Jullie 

worden elkaars toeristische gids. 

We gaan wandelen en joggen in het park of intensiever sporten in de sportzaal van het domein.  

’s Avonds voorzien we ontspannende activiteiten om tot rust te komen na een dag in de stad.

Excursies
Je maakt drie uitstappen naar de Franse hoofdstad om er de toeristische plekken te bezoeken 

(Eiffeltoren, Champs-Elysées, Louvre, …), en ook minder bekende hotspots te ontdekken. Je speelt een 

stadsspel, bezoekt musea, praat met de Parisiens en gaat helemaal op in de sfeer van de Lichtstad.

Voor een dagje chillen op het strand, afgewisseld met waterpret trek je naar het recreatiedomein Base 

de loisirs de Cergy.

Disneyland
Boek je het kamp van 11-18 juli, dan heb je nog iets extra om naar uit te kijken: Disneyland Parijs!  

De adrenaline giert door je lijf op de vele attracties.

Parijs

Frans
15-18 Jaar Zomer

LOCATIE
Je logeert in één van de huizen op een uitgestrekt domein omgeven door een park van 35 hectare. Dankzij de kleine groep geniet je van 

een relaxte, familiale sfeer. 

Pontoise ligt op 45 minuten van Parijs en vlakbij het recreatiedomein Base de loisirs de Cergy.

Je logeert in volledig uitgeruste kamers van 4 tot 8 personen.

Periode Leeftijd Themakamp Prijs

2-9 juli 2000-2003  Stadsontdekking 905

11-18 juli 2000-2003  Stadsontdekking
+ Disneyland 935
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Douce France 
Douce France: op dit kamp leef je als God in Frankrijk! Je bezoekt de mooie Bourgognestreek en maakt kennis met haar rijke 

cultuur. Ter plaatse geniet je van een relaxte, familiale sfeer. 

Activiteiten
Je logeert in twee prachtige gîtes in het hart van de Bourgogne. De groep is vrij klein  

(20 à 25 jongeren per gîte), dus er is veel ruimte voor eigen inbreng. Wie helpt er mee om 

het avondmaal te bereiden? Lekker en gezellig!

De dagelijkse taalateliers zijn in groepjes van 8. Geen schoolse lessen, maar sessies 

waarbij je discussieert met leeftijdsgenoten van hetzelfde niveau. 

Kiezen tussen Jully of Lézinnes is gelukkig niet nodig :) We verdelen de groep in twee en 

in de helft van het kamp wissel je van locatie. Het zijn sowieso twee mooie, aangename 

plaatsen waar je je meteen thuis voelt. 

Excursie
We gaan naar Ancy en Vézelay. Het kasteel van Ancy is omringd door een mooi groen 

park. Vézelay behoort tot ‘les plus beaux villages de France’ en is geklasseerd als Unesco 

werelderfgoed. 

Voor een sportief avontuur vertrek je met de kajak vanuit Lézinnes. En last but not least: 

aangezien je in de Bourgogne verblijft, kan een bezoek aan een typische wijnkelder uit de 

streek niet ontbreken.

Ancy

Frans
15-18 JaarZomer

Periode Leeftijd Prijs

2-14 juli (13 dagen) 2000-2003  915

16-27 juli (12 dagen) 2000-2003  895

Ik had echt het gevoel dat ik 
op vakantie was.“ “

LOCATIE
In Jully verblijf je in een oude hoeve. Met een plonsbad en barbecue in de tuin krijg je een instant vakantiegevoel en bij mooi weer ontbijt je in de tuin. 

De bossen in de buurt zijn ideaal voor een ontspannende wandeling of fietstocht. Je slaapt per 2 op een kamer

In Lézinnes logeer je in een oude molen die gebouwd is op een rivier. Dat mag je letterlijk nemen: de rivier stroomt onder de gîte en je kunt dit 

zelfs zien door een stuk glazen vloer!  Neem zeker je zwemkledij mee voor een verfrissende duik of een tochtje met de kajak. Ontspannen kan in de 

groene omgeving rond het domein. Er is ook een tennisveld en een basketbalterrein. Je slaapt in een kleine slaapzaal.
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En Champagne 
Ga mee op vakantie in de Champagne-streek en logeer vlakbij het bruisende stadsleven van Saint-Dizier. Een perfecte mix tussen 

Frans, sportactiviteiten, uitstappen en ontspanning. Mét veel ruimte voor eigen inbreng!

Activiteiten
Onze ploeg zorgt voor een boeiend programma met veel keuze-activiteiten en themadagen. Elke dag is er een 

forum, waarbij de begeleiding luistert naar jouw voorstellen. We zorgen dat iedereen zich 100% amuseert!

Excursies
Je gaat naar Nancy, de hoofdstad van de Lorraine-streek. Een stadsspel spelen, door de stad kuieren, 

musea bezoeken, een terrasje doen, … ’s Avonds woon je het adembenemende klank- en lichtspel bij op 

de Place Stanislas.

We gaan ook een dagje ontspannen aan het Lac du Der (op het watersportkamp zelfs twee keer!).

Saint-Dizier

Frans
15-18 Jaar Zomer

LOCATIE
Je logeert in Saint-Dizier in een modern gebouw met gerenoveerde kamers en een professionele theaterzaal. Er zijn sportterreinen voor 

de buitenactiviteiten (voetbal, basketbal, groot spel) en gymzalen voor indoor sport.

Het stadscentrum van Saint-Dizier is vlakbij. Je gaat er shoppen, interviewt de inwoners, speelt een stadsspel en je neemt een duik in het lokale 

zwembad. Het Lac du Der, met zijn 4800 ha één van de grootste stuwmeren van Europa, biedt ontelbare water- en recreatiemogelijkheden.

Je logeert in kamers van 4, met douche op de kamer.

 

Periode Leeftijd Themakamp Prijs

2-11 augustus (optie crea en kunst) 2000-2003  695

13-25 augustus 2000-2003  Watersport 865

OPTIE CREA EN KUNST 
Kunst en expressie centraal: een film maken, een 
choreografie uitwerken, een workshop percussie of slam 
volgen, … De kers op de taart is een spektakel dat je 
opvoert voor de hele groep. Als extraatje ontmoet je enkele 
kunstenaars en bezoek je het theater van Saint-Dizier.

THEMAKAMP WATERSPORT 
Op dit themakamp  trek je twee keer naar het Lac du Der, 
een groot meer met recreatiepark en omliggende bossen. 
Je kunt er naar keuze kanovaren, een hindernissenparcours 
in de bomen afleggen, een duik nemen of varen met de 
pédalo. Of gewoon zonnen en uitrusten op het strand.

N

Kies je niet voor de optie, dan voorzien we voor jou andere gelijkwaardige activiteiten (workshops, spelen, sport, ...).
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ENGELSE KAMPEN 9-19
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Junior Engels (zonder overnachting)

Activiteiten
• Toffe taalworkshops. Je werkt in kleine groepjes en per niveau rond een thema zoals ‘Animals’,  

 ‘The weather’, ‘Who am I?’. We zorgen vooral dat je veel plezier beleeft, zodat je amper beseft dat  

 iedereen Engels spreekt.

• Singing session! Samen luidkeels Engelse liedjes zingen!

• Creatieve workshops: knutselen, een filmpje maken, …

• Een groot spel of sporten in het park.

• Een leuke uitstap (bijvoorbeeld naar de Blaarmeersen of het zwembadcomplex Rozebroeken).

Praktisch
• Van 9u30 tot 16u30

• Opvang vanaf 8u30 en tot 17u30.

• De kinderen brengen een lunchpakket mee.

• Wij zorgen voor een 4-uurtje.

• In Gent (Roeland vzw) of Oostakker (De Koekoek)

Data Leeftijd Waar Prijs

Pasen 2-6 april 2007-2009 Gent 195

Zomer 9-13 juli 2007-2009 Oostakker 195

Zomer 6-10 augustus 2007-2009 Oostakker 195

&

Pasen/
Zomer

Oostakker
Gent

Engels
9-11 Jaar

HEB JE NOG GEEN ENGELS GEHAD OP SCHOOL? 
Dat is helemaal niet erg en je bent zeker niet alleen! Op Juniorkamp helpt iedereen elkaar en is foutjes maken zelfs veel beter dan je mond 

houden :-)  Met de andere kinderen mag je trouwens gewoon Nederlands praten. 

Onze animatoren spreken enkel Engels, maar je zult zien dat dat écht wel lukt! Je kunt ook altijd uitleg vragen aan de kampverantwoordelijke, 

die wel Nederlands spreekt.
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Data Leeftijd Waar Prijs

Zomer 9-14 juli 2005-2007 Oostakker 495

Zomer 6-11 augustus 2005-2007 Oostakker 495

&

Fun Games (met overnachting)

Ben je een echte speelvogel? Dan kom je op dit kamp aan je trekken. Spelen is voor iedereen leuk en het kan op allerlei 

manieren. Computerspelletjes, gezelschapsspelen, buiten spelen, spelen met opdrachten en verklede personages,  

of gewoon sportief zot doen: bij ons kan het allemaal!

Activiteiten
• Toffe taalworkshops. Je werkt in kleine groepjes en per niveau rond een thema  

 zoals ‘Animals’, ‘The weather’, ‘Who am I?’. We zorgen vooral dat je veel  

 plezier beleeft, zodat je amper beseft dat iedereen Engels spreekt. 

• Singing session! Samen luidkeels Engelse liedjes zingen!

• Creatieve workshops: knutselen, een filmpje maken, … 

• Een groot spel of sporten in het park.

• Een leuke uitstap (bijvoorbeeld naar de Blaarmeersen of  

 het zwembadcomplex Rozebroeken).

ZomerOostakker

Engels
11-13 Jaar

WIST JE DAT…
• Je op dit kamp Nederlands mag spreken met de andere kinderen? (zie ook p. 26).

• We vragen om geen gsm mee te brengen? Als je ziek bent of heimwee hebt, dan neemt de kampverantwoordelijke zeker contact op met je ouders.

• Je verblijft in De Koekoek, een mooi centrum in een groene omgeving? Je slaapt in een kamer van 3 of 4.

• Er dit jaar geen toonmoment is op het einde van het kamp? We zorgen wel voor heel wat foto’s en blogberichtjes op onze website.

De uitstap naar de Blaarmeersen was heel leuk.“

“
N
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Intercultural Fun
Zin om jongeren uit de hele wereld te leren kennen en samen Engels te spreken? Dan is Intercultural Fun iets voor jou! Hier leer je 

Engels op een echte Engelse privéschool, met superveel faciliteiten, uitgestrekte sportterreinen en een adembenemend uitzicht.

Activiteiten
Intercultural? Qué? Je leeft op kamp met jongeren uit andere landen en werelddelen. 

Verwacht je aan:

• Toffe activiteiten rond culturele verschillen, over samenleven met anderen, over universele   

 waarden, … Met kampgenoten uit alle windstreken toets je de theorie meteen af aan de praktijk!

• Themadagen: International Day, British Day, Fright Night (griezelen…), …

• Een grote keuze aan workshops. Ben je sportief of creatief? Of een echt organisatietalent?  

 Kies voor workshops als survival, crazy sports, toneel, muziek, salsa, film, lipdub, feest of koken. 

In samenwerking met AFS Intercultural Programs.

Zie p.29 voor een beschrijving van de excursies.

Periode Leeftijd Themakamp Prijs

16 -28 juli 2003-2005   Intercultureel 1005

30 juli -11 augustus 1999-2002   Intercultureel 1005

&

Zomer Sutton
Town

Engels
13-19 Jaar

LOCATIE
In Sutton Town leer je Engels op een echte Engelse privéschool met uitgestrekte grasvelden en fantastische sportterreinen (cricket, 

rugby, hockey, atletiek, voetbal, tennis, lacrosse, obstacle course). Er is ook een grote sporthal en een mooi binnenzwembad. Artistieke 

workshops doen we in de  dansstudio, music hall, of toneelzaal. 

Het centrum is fantastisch gelegen op een heuvel, met uitzicht over de vallei, en ligt in een pittoresk dorpje.

Je logeert op kamers met 1, 2 of 3 bedden . Er zijn douches en toiletten op elke verdieping en ook in de sportaccommodaties. 
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EXCURSIES 
London, baby! In kleine groepjes en met veel inspraak in het programma ga je op verkenning. Een wandeling langs de toeristische trekpleisters, een 

bezoek aan The British Museum, een terrasje doen of wat shoppen? Klinkt super, niet?

Je gaat ook naar Brighton of Canterbury. Brighton is een leuke kust- en muziekstad met beroemde Pier en typisch keienstrand, veel geschiedenis en 

toffe winkeltjes. In Canterbury kun je ‘punten’ op de rivier (een beetje zoals met de gondel varen in Venetië) en door de gezellige straatjes slenteren.

Beautiful Kent
Ga mee op taalvakantie in het mooie Kent. Een perfecte mix tussen Engels, sportactiviteiten, workshops, uitstappen en ontspanning.

Zie p.28 voor een beschrijving van de locatie. 

Activiteiten
Waarom moet je gewoon mee naar beautiful Kent?

• Een boeiend programma met veel toffe activiteiten en themadagen:  

 een British Day, Wedding Day, Ghost Night, Egg Day, Murder Mystery Day, …. 

• Themalessen over de uitstappen. Zo ben je al wat  voorbereid op wat er   

 te beleven valt!

• Een grote keuze aan workshops. Ben je sportief of creatief? Of een echt   

 organisatietalent? Kies voor workshops als survival, crazy sports, toneel, muziek,  

 salsa, film, lipdub, feest of koken. 

Beautiful Kent was 
onvergetelijk. Ik kom 
volgend jaar zeker terug!

“ “

OPTIE DANS 
Hou je van dansen? Dan is deze optie iets voor jou! 
Maar liefst vijf keer organiseren we in de namiddag 
een danssessie met een professionele danslerares. 
Verschillende moderne stijlen komen aan bod.

Periode Leeftijd Prijs

13-25 augustus 2003-2005 1005

ZomerSutton
Town

Engels
13-15 Jaar

N

Kies je niet voor de optie, dan voorzien we voor jou andere gelijkwaardige activiteiten (workshops, spelen, sport, ...).
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Cottesmill Sports Academy
Een kamp met een gevarieerd aanbod aan sporten en activiteiten die je competitieve kantje naar boven halen? Check! Een te gekke 

week vol plezier in het Engels, omkaderd door sportcoaches. Op dit kamp is stilzitten taboe! Je verlegt je grenzen en keert terug vol 

energie en fijne herinneringen.

Activiteiten
Je werkt op dit kamp met sportcoaches die hun kennis en ervaring met heel veel enthousiasme en plezier 

doorgeven. Maak kennis met enkele traditionele Engels sporten: rugby, cricket en golf.  Of nog specialer: 

het spel ‘British Bulldog’, een avontuurlijke uithoudingsrace vol hindernissen. 100% groepssfeer en 

gezonde competitie gegarandeerd!

What else?

• Taalworkshops die voor 50% gewijd zijn aan sport. Je leert over technieken en spelregels én je   

 spreekt Engels zonder dat je erbij stilstaat. 

• Themalessen over de uitstap naar London. 

• Ontspannende spelletjes of een gezellige groepsactiviteit ‘s avonds.  

 Zo laden we de batterijen weer op na een dag vol sport en avontuur.

Zie p.31 voor een beschrijving van de excursies.

Zomer Cottesmill

Engels
13-15 Jaar

LOCATIE
In Cottesmill verblijf je in een sprookjesachtig Victoriaans kasteeltje, omringd door groen en sportterreinen (voor cricket, rugby, hockey, 

atletiek, voetbal, tennis, basketbal). Er is tijd om in het binnenzwembad te plonzen en de school heeft zelfs een eigen golfterrein. De 

authentieke, sfeervolle hal lijkt wel uit een Harry Potterfilm te komen. 

Je overnacht in kamers van vier tot twaalf personen. &
Periode Leeftijd Themakamp Prijs

21-28 juli 2003-2005   Sport 795
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Cottesmill Summer Vibes
Ga mee op taalkamp in een gemoedelijke sfeer, met een artistiek team en lekker eten! Je oefent je Engels altijd en overal. 

Zie p.31 voor een beschrijving van de locatie.

Activiteiten
In Cottesmill zorgen we voor coole summer vibes dankzij:

• Een boeiend programma met veel themadagen en speciale avondactiviteiten:

 Commonwealth Day, Poetry Day, British Day, Pub Day, Casino Night, Movie Night,

 Fright Night, …

• Taalateliers over de uitstap naar London en over de speciale dagen.  

 Je oefent je Engels in een ontspannen sfeer en leert bij terwijl je je amuseert.

Periode Leeftijd Prijs

30 juli – 11 augustus (optie muziek/film/kunst) 2003-2005 995

13-25 augustus (optie survival) 2003-2005 995

ZomerCottesmill

Engels
13-15 Jaar

EXCURSIES
London, baby! In kleine groepjes en met veel inspraak in het programma ga je op verkenning. Een wandeling langs de toeristische trekpleisters, een 

bezoek aan The British Museum, een terrasje doen of wat shoppen? Klinkt super, niet? 

Cottesmill Sports Academy: En het wordt nog beter! Voor de voetballiefhebbers vormt het bezoek aan het Emirates Stadium van Arsenal 

ongetwijfeld het hoogtepunt van de dag. 

Cottesmill Summer Vibes: Je gaat ook naar Brighton, een leuke kust-en muziekstad met beroemde Pier en typisch keienstrand, veel geschiedenis 

en toffe winkeltjes. And we will meet the locals too!

OPTIE MUZIEK/FILM/KUNST 
Stroomt er muziek door je aderen of zit er ergens in jou 
een geboren acteur of filmrecensent? Kom dan zeker 
je talenten verder ontwikkelen met deze optie. We 
vormen kleine groepjes volgens interesse. Zo kun je 
intensief werken rond wat jou echt boeit. Music, movie, 
art: the choice is yours!

OPTIE SURVIVAL
Een schuilplaats bouwen met wat er voorhanden is in de 
natuur, redders- en ehbo-technieken aanleren, jezelf leren 
camoufleren, een vuurtje leren maken en een spannende 
oriëntatieloop. Teambuildingsactiviteiten en een stevige 
driloefening zorgen voor een fantastische groepssfeer. 

N

Kies je niet voor de optie, dan voorzien we voor jou andere gelijkwaardige activiteiten (workshops, spelen, sport, ...).
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Gold Hill: The World on Stage
Creatief podiumbeest? Kom dan naar ‘The World on Stage’! Hier werk je met theatermakers, muzikanten en choreografen aan een 

voorstelling die je daarna ook echt opvoert. De deelnemers komen uit alle hoeken van de wereld.

Activiteiten
Geen taalateliers, maar artistieke workshops, gegeven door echte dansers, acteurs en muzikanten. 

Onvermoeibaar werken ze met jou samen, geven je advies en helpen je om het beste resultaat te 

bereiken: een spektakel waar je supertrots op kan zijn!

The World on Stage is ook een interculturele taalvakantie. Dat betekent samenleven met jongeren uit 

andere landen en werelddelen, toffe activiteiten rond culturele verschillen, workshops over samenleven 

met anderen, over universele waarden, … Met kampgenoten uit alle windstreken kun je de theorie 

meteen aftoetsen aan de praktijk!

Dit theaterkamp is een heel bijzondere, verrijkende ervaring! Je werkt aan je zelfvertrouwen en 

communicatieskills in een positieve, ondersteunende omgeving. Het is uniek om deel uit te maken van 

een internationale cast, gecoacht door een team van professionele artiesten. 

Ervaring met theater-, dans of muziek is geen must; veel zin om samen iets creatiefs uit te werken wel!

In samenwerking met AFS Intercultural Programs.

Zie p.33 voor een beschrijving van de excursies.

Zomer Gold Hill

Engels
16-19 Jaar

LOCATIE 
Engelser dan dit kan je taalvakantie niet worden! Gold Hill heeft een mooi binnenzwembad, uitgestrekte sportterreinen  

(voor voetbal, hockey, atletiek), een grote sporthal, een gezellige ‘common room’ en een prachtige balzaal voor speciale avonden. 

Shaftesbury is een historisch stadje in Dorset. Het beroemdste straatje is het steile Gold Hill, dat ooit in een tv-spot gebruikt werd. 

Je logeert in een individuele kamer of in een kamer met 2, 3 of 4 bedden. &
Periode Leeftijd Themakamp Prijs

16-28 juli 1999-2002 Intercultureel &  
podiumkunsten 1035
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Gold Hill Experience 
Of je nu kiest voor Gold Hill Experience met optie of niet, dit kamp is voor iedereen dikke fun.  

Zie p.32 voor een beschrijving van de locatie.

Activiteiten
Christmas Day of Halloween in de zomer? Een dag in het leven van Shakespeare en zijn 

personages? Op Gold Hill Experience is alles mogelijk! Hier kijken we niet op van een 

speciale dag meer of minder. Laat je verrassen! 

De groepen en activiteiten zijn elke dag anders, zodat je de kans krijgt om iedereen te 

leren kennen. 

Wie niet voor één van de opties kiest, neemt deel aan creatieve activiteiten en workshops 

(kunstwerken maken, graffiti, tekenen, schrijven, …).

OPTIE SPORT 
Sport sport sport, all day long! We werken aan je 
uithoudingsvermogen of wakkeren je competitiegeest 
aan met actieve spelen, zwemkampioenschappen, 
een oriëntatieloop, Olympische spelen en een aantal 
typisch Engelse sporten. Ook ‘s avonds kun je een 
sportieve workshop kiezen!

OPTIE HIKING 
Ben je een natuurliefhebber en hou je van wandelingen? 
Check! In plaats van de uitstap naar Bath, maak je 
een prachtige trektocht van zo’n 15 à 20 km langs de 
beroemde kalkstenen kliffen van de Jurassic Coast. 
Je gaat ook een namiddag wandelen op de groene 
heuvels van Shaftesbury en je trekt naar Win Green, een 
uitkijkpunt op 227 m hoogte. Hier heb je een spectaculair 
360° uitzicht op de streek!

Periode Leeftijd Prijs

30 juli – 11 augustus (optie sport) 1999-2002 1035

13 – 25 augustus (optie hiking) 1999-2002 1035

ZomerGold Hill

Engels
16-19 Jaar

EXCURSIES
Je ontdekt of de Park Walk ook een walk in the park is :-)  

Een bezoek aan Bath, een gezellige stad met de best bewaarde Romeinse Baden ter wereld (werelderfgoed!). Kies je voor de hiking-optie, dan maak 

je die dag een trektocht langs de Jurassic Coast.

Ken je de verborgen parel Bristol? Hier krijg je hoogtevrees op de spectaculaire Clifton Suspension Bridge, zoek je naar Banksy’s graffiti in zijn eigen 

thuisstad of bezoek je de Great Britain, het eerste stoomschip dat de Atlantische Oceaan overstak. Er is ook wat tijd om te shoppen!
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London Active
Je houdt van het stadsleven en van sporten in een groene omgeving? Dan is deze taalvakantie iets voor jou! Elke dag is anders en 

even spannend. Heel veel bijleren zonder dat je het merkt? Het kan hier!

Excursies
• Stilzitten is geen optie. Je gaat watersporten en een dag naar het pretpark. 

• Een straf stadsspel toont je al het moois dat de City te bieden heeft: de Big Ben, Buckingham   

 Palace, Oxford Street… Je kiest ook zelf: een museum of liever het Olympisch Park? 

• Je ontdekt ‘London by Night’ en gaat zelfs naar een topmusical! 

• Elke avond proef je een andere keuken in een typisch restaurantje. 

Activiteiten
Geen lessen, maar je praat op straat met locals, bereidt in een workshop je uitstap naar de musical voor 

en je speelt een big city game.

Zomer London

Engels
13-15 Jaar

LOCATIE
De jeugdherberg waar je verblijft, ligt midden in de stad. Een ideale uitvalsbasis dus om deze fantastische metropool te leren kennen! 

Te voet en met de metro kan je alle bezienswaardigheden ontdekken. Maar we doen ook aan sport en leven ons een hele dag uit in een 

pretpark vlakbij de stad. 

Je logeert op een slaapzaaltje van 4 tot 6 personen met eigen of gedeelde badkamer.

Periode Leeftijd Themakamp Prijs

1-7 juli 2003-2005 Stadsontdekking 985

Samen naar de musical gaan in Londen en elke avond op restaurant:  
wat een ervaring!“ “
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London City Life
Ga mee op city-trip naar Londen. Elke dag is anders, elke dag is een belevenis die een ander aspect van deze bruisende 

metropool blootlegt. 

Activiteiten
London City Life biedt je de kans om een week te leven als een Londenaar en de stad 

echt te leren kennen. Vanuit onze centrale, hippe uitvalsbasis verken je alle hoekjes en 

kantjes. 

Excursies
• Een duik in de wereld van Jack The Ripper.

• Een flashback naar de 16e eeuw in Shakespeare’s Globe Theatre. 

• Relaxen in de West End tijdens een avondje topmusical.

• Een spannende Live Escape Room ervaring, met hightech rekwisieten en   

 uitdagende raadsels.

• Een improvisatie- of musicalworkshop.

• De buurt verkennen in een kajak. 

Elke avond proef je een andere keuken in een typisch restaurantje.

ZomerLondon

Engels
16-19 Jaar

LOCATIE
Je houdt van hip en sfeervol? Dan is London City Life ideaal voor jou. Het toffe jongerenhotel waar we verblijven heeft leuke studio’s en een fijne 

gemeenschappelijke ruimte met gezellige zeteltjes en pooltafels: je krijgt meteen een vakantiegevoel!

Het hotel is centraal gelegen in het hart van de bruisende wijk Camden, een buurt die gekend is om zijn alternatieve winkeltjes en creatieve sfeer. 

De wijk ademt muziek en kunst, er valt altijd iets te beleven. 

Elke studio (voor 2 of 4 personen) heeft een eigen badkamer met toilet en douche.

Periode Leeftijd Themakamp Prijs

30 juni – 7 juli 1999-2002 Stadsontdekking 995
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Brighton by the sea
Je verblijft in het historische hart van Brighton in een prachtig pand, vlakbij het strand en de beroemde Pier. Wandeltochten in de 

natuur, veel watersport en een toffe, levendige stad: meer heb je niet nodig voor een fantastisch zomerkamp!

Excursies
• Zon, zee en strand! Ideaal om aan watersport te doen: zeekajakken, peddelsurfen én 

 vlottenbouwen! 

• Een prachtig zicht op Brighton en de kustlijn, vanuit de hoogste bewegende uitkijkpost ter wereld!

• Een bezoek aan het indrukwekkende Arundel Castle. Did someone say high society?

• Een boottochtje in de Arundel Wetlands, gevolgd door een workshop rond de natuur in de regio.

• Een beklimming van de prehistorische Seven Sisters: verblindend witte kliffen die nog beter   

 bewaard zijn dan die van Dover.

• Restaurantbezoeken: een Indisch restaurant, een Mediterraans restaurant en een echte Engelse pub. 

Zomer Brighton

Engels
16-19 Jaar

LOCATIE
Je logeert in de jeugdherberg van Brighton, een heel toffe jeugdherberg in een mooi en karaktervol gebouw. De jeugdherberg ligt in het 

stadscentrum, maar ook vlakbij de Pier van Brighton en het strand. De ligging is perfect voor watersportactiviteiten. Je kunt er alles te 

voet doen of met het openbaar vervoer.

Brighton ligt aan de Zuid-Engelse kust. Deze mooie badplaats is ook een levendige muziek-en studentenstad. De omgeving van de stad is 

fantastisch: waterrijke natuurgebieden, een kustlijn met typisch Engelse kliffen, een keienstrand, …

Je logeert in kamers van 4 tot 6 personen.

Periode Leeftijd Themakamp Prijs

16-21 juli 1999-2002 Zee 795

N
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ROELAND, WHAT ELSE?
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Vanaf 18 jaar: vormingsweekend Taalanimator bij Roeland
Wie vlot Frans of Engels spreekt kan mee als taalanimator op onze Franse of Engelse taalvakanties. Liever op kamp in het 

Nederlands? We zoeken ook enthousiaste animators voor onze Nederlandse taalvakanties (voor Franstaligen) en voor onze 

zomerkampen Nederlands zonder overnachting (voor anderstalige nieuwkomers en voor kinderen met een taalachterstand). 

Naast een topervaring, mag je ook nog dit verwachten:

• Je doet een berg ervaring op.

• Je krijgt een vrijwilligersvergoeding.

• Je wordt vlotter in het Frans/Engels.

• Je schoolt je bij op vlak van pedagogie en didactiek.

• Een interessante aanvulling op je cv.

In het voorjaar organiseren we vormingsweekends,.waarop je ontdekt wat het inhoudt om taalanimator te zijn bij Roeland.

Interesse? Maak je profiel aan op www.roeland.be.

°2000-2002 27 okt-1 nov 295 euro

TAALANIMATOR WORDEN?
Vanaf 16 jaar: cursus Taalanimator in het jeugdwerk
Eens goed zot doen, je keihard amuseren en daarbij ook nog eens de kneepjes van het vak leren? Tijdens de 6-daagse cursus 

Taalanimator in het Jeugdwerk leer je hoe je met kinderen en jongeren omgaat, spelen maakt, ateliers voorbereidt, …. 

Voor wie?:

• Je wilt animator worden op onze Franse, Engelse of Nederlandse taalvakanties.

• Je wilt het attest ‘animator in het jeugdwerk’ behalen (erkend door de Vlaamse overheid). 

• Je bent 16 jaar of ouder in de zomer van 2018.

De meeste gemeentes betalen een deel van het inschrijvingsgeld terug. Informeer je hierover bij je gemeente.

Interesse? Schrijf je in via www.roeland.be.

“ Ben je taalvaardig en werk je graag met jongeren?

Ben je creatief, enthousiast en dynamisch?

Wil je graag je passie voor taal doorgeven?

“
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MAATSCHAPPELIJKE PROJECTEN
Roeland organiseert sinds 2008 dagkampen Nederlands voor anderstalige nieuwkomers. De doelgroep zijn kinderen en 

jongeren die pas in Gent wonen. De kinderen leren op een speelse manier Nederlands en ontdekken het vrijetijdsaanbod in Gent. 

Roeland bereikt hiermee jaarlijks ongeveer 150 jongeren van 30 verschillende nationaliteiten. We kregen voor dit project in 2011 het 

Europees Label voor Talenonderwijs.

Sinds vorig jaar organiseren we ook Speelse Zomer, dagkampen Nederlands voor kinderen met een taalachterstand.  

Dit project loopt i.s.m. Brede Scholen Gent.

VOOR LEERKRACHTEN
ARTSCENE: 
Frans & Engels theaterproject & festival
Voor jongeren van 13-18 jaar

Jaarproject met repetities op school

3-daags internationaal theaterfestival 

Doelstellingen:

• Frans of Engels leren via toneel.

• Met plezier op scène staan.

• Culturele uitwisseling.

STADSBEZOEK: 
Luik - Namen - Rijsel
Een animator gidst de leerlingen door de stad  

via speelse opdrachten in het Frans.

• Voor jongeren van 13-18 jaar.

• In groepjes van 10 leerlingen.

• Volledige dag in de stad (10u-16u). 

• Van september tot juli.

BIBLIOTHEEK:  
Franse Roelandbib voor Vlaanderen
Een uitgebreid aanbod aan publicaties over de Franse taal en 

cultuur: (hand)boeken, strips, tijdschriften, taalspelen en meer dan 

1000 Franse fictiefilms.

Krijgslaan 22
9000 Gent 

PUBLICATIES
100 x creatief met taal (2010)
60 taalspelen voor de klas (2017)
Twee publicaties met taalspelen om een vreemde taal 

op een actieve en creatieve manier in te oefenen.

• Te koop in Frans, Engels & Nederlands.

• 10 euro (+ verzendingskosten).

• Bestellen via www.roeland.be of info@roeland.be.  

VOOR IEDEREEN

Meer info: www.roeland.be
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I www.roeland.be

I info@roeland.be

I Krijgslaan 18-22

I BE-9000 Gent

@vzwroeland

Met de steun van de Vlaamse overheid en stad Gent.

V.U.: Mieke Van Parys
Krijgslaan 18, 9000 Gent


