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De kracht van Yourout 
 

Jullie schoolreis, compleet verzorgd. Slapen, eten, activiteiten overal is aan gedacht. Op deze manier 
hebben jullie als docenten de handen vrij om er met de leerlingen een prachtige week van te maken. 
Of jullie kiezen voor een sportieve week met gave en uitdagende activiteiten of toch liever cultureel 
of creatief bezig zijn. Wij regelen het! Zie deze voorbeelden als een 1e suggestie, mochten er vragen 
opmerkingen of suggesties zijn. Laat dit vooral weten. Wij denken graag met jullie mee! 
 
Wij hebben onze eigen bus voor het vervoer van en naar de 
activiteiten, zo wordt verplaatsen ter plaatse gemakkelijk en geniet 
iedereen van de  ECHTE Ardennen activiteiten, zoals klimmen, 
abseilen, via ferrata, tokkelen, kajakken, speleologie, mountainbiken 
en nog veel meer! Natuurlijk wordt er ook gewandeld, het is de meest 
beoefende sport ter wereld en prachtig om in de Ardennen te doen, 
dus dit mag niet ontbreken. Maar het moet niet. Het wandelen is een 
activiteit (we bieden geen loopbudget programma).   
 
Persoonlijk, gezellig en op maat gemaakt dat is Yourout.be en 
daar gaan we voor! Naast professionele sportinstructeurs zijn de 
medewerkers gastheren en –dames, die voor u klaar staan. Wij 
denken niet in problemen, maar in oplossingen. De organisatie 
heeft een breed scala aan “skills” in huis om uw kamp super te 
laten verlopen!  
 
Sportief genieten doe je samen! 
Om te zorgen dat we optimaal kunnen genieten van de activiteiten, wordt er vaak gewerkt in 
een roulatie systeem; iedereen doet dezelfde activiteiten, maar niet altijd in dezelfde volgorde. 
We werken veelal in een groepsgrootte van maximaal 15 personen. Hierdoor komt iedereen 
aan bod, is de belasting op de natuur/omgeving kleiner en de samenwerking vaak intensiever! 
Wie helpt zijn groepsgenoten, wie neemt het voortouw, wie wacht er af? Dit zijn aspecten die 
naar voren komen tijdens de geboden activiteiten; geniet van de tijd samen met de leerlingen 
in een “nieuwe” omgeving en laat je verrassen.  
 
Eat, sleep, move, repeat!  
De werkweek zal voor de leerlingen een intensieve periode zijn. Om te zorgen dat we optimaal 
kunnen presteren, verzorgen we dagelijks de maaltijden met verse ingrediënten. Het 
avondeten bereiden we samen met of voor de leerlingen. Het ontbijt wordt verzorgd in 
buffetvorm door de instructeurs, bij het ontbijt maken de leerlingen tevens een lunchpakket.  
Na het avondspel/kampvuur geldt tussen 23:00 uur en 08:00 uur avondrust op de camping. 
Voor speciale dieetwensen als vegetarisch of 
Halal worden er, mits vooraf aangegeven, 
geschikte alternatieven verzorgd. Tijdens de 
maaltijden wordt het drinken verzorgd. Voor een 
blikje cola, een snoepreep of een zakje chips 
kunnen de leerlingen terecht bij het 
“kampwinkeltje” of kunnen ze genieten van 
meegebrachte etenswaren vanuit huis. 
 
Wat nemen we mee op kamp?  
Wanneer je op outdoor schoolkamp gaat 
ontvang je de reisinformatie met daarin de noodnummers, adressen, et cetera. Tevens 
ontvang je voor zowel de leerlingen als voor de docenten een paklijst.  
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Voorbeeldprogramma OutdoorDag 

 

10:30 Aankomst bij klimgroeve Bergsportparadijs Dieupart.  

Introductie van de instructeurs en het Ardennenkamp met koffie en thee.  

11:00 Start ochtendactiviteit: Via Ferrata (in klimgroeve Dieupart) 

13:00 Lunchpauze 

14:00 Start middagactiviteit : Kajakken  

17:00 Einde middagactiviteit:  

Uitreiking outdoorkonde en vertrek richting huis  

 
Deze Outdoordag is inclusief  

Koffie/ thee en limo bij aankomst  

Alle materialen  

Begeleiding door ervaren en enthousiaste instructeur(s)  

Vervoer van/ naar de activiteiten per bus  
 
En exclusief  

Vervoer van en naar school  
 
Extra bij te boeken 

□ Picknick op locatie     € 10,- p.p. 

□ Compleet verzorgde barbecue  € 17,50 p.p. 
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Voorbeeldprogramma Outdoor 2-daagse 

 
Dag 1 

13:00 Aankomst in de Ardennen 

Introductie van de instructeurs en het Ardennenkamp met 
koffie, thee en limo 

14:00 Start middagactiviteit : Challenge parcours & 
tokkelen 

18:00 Barbecue 

21:00 Ontspannen bij het kampvuur of een bij te boeken 
avondactiviteit 

XX:00 Slapen op de camping in blokhutjes/ tenten of in 
het groepshuis 

 

Dag 2 

08:00 Opstaan  

09:00 Ontbijten & een lunchpakket maken  

10:00 Start ochtendactiviteit: Vlotbouwen & -varen  

13:00 Lunchpauze 

14:00 Start middagactiviteit : Oriëntatie Hike tocht of Mountainbiken* (toeslag) 

17:00 Einde middagactiviteit, Uitreiking outdoorkonde en vertrek richting huis  

 

 
Dit programma is inclusief  

Activiteiten uit het gekozen programma  

Overnachting in blokhutjes of tenten 

 1 x ontbijt basic 

 1 x lunch basic 

 1 x BBQ diner  

Koffie/ thee en limo bij aankomst  

Alle materialen  

Begeleiding door ervaren instructeur(s)  
1 docent op 15 leerlingen is vrij van kosten 

 
En exclusief  

Dranken buiten de maaltijden 

Vervoer van en naar Nederland  

Lunch bij aankomst op dag 1  
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Voorbeeldprogramma Outdoor 3-daagse 
 
Dag 1  

13:00 Aankomst in de Ardennen  

Introductie van de instructeurs en het 
Ardennenkamp met koffie, thee en limo 

14:00 Start middagactiviteit : Challenge Parcours 
& tokkelen 

17:00 Einde middagactiviteit 

18:00 Diner 

21:00 Kampvuur met worstjes & marshmallows 

XX:00 Slapen op de camping in blokhutjes/ 
tenten of in het groepshuis 

Dag 2  

08:00 Opstaan  

09:00 Ontbijten & een lunchpakket maken  

10:00 Start ochtendactiviteit: Oriëntatie Hike tocht 

13:00 Lunchpauze  

14:00 Start middagactiviteit : Via Ferrata (in klimgroeve Dieupart)  

17:00 Einde middagactiviteit, opfrissen en omkleden  

18:00 Diner 

21:00 Kampvuur avond of een bij te boeken avondactiviteit 

XX:00 Slapen op de camping in blokhutjes/ tenten of in het groepshuis 
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Vervolg Voorbeeldprogramma Outdoor 3-daagse 
 

Dag 3  

08:00 Opstaan  

09:00 Ontbijten & een lunchpakket maken  

10:00 Start ochtendactiviteit: Kajakken  

13:00 Lunchpauze  

14:00 Uitreiking oorkonde en vertrek richting school  

 
Het outdoorkamp is inclusief  

Activiteiten uit het gekozen programma  

Onbeperkt gebruik van het sportveld  

Overnachting in blokhutjes of tenten  

 2 x ontbijt basic  

 2 x lunch basic  

 1 x diner basic  

 1 x BBQ diner  

Koffie/ thee en limo bij aankomst  

Alle materialen  

Begeleiding door ervaren en enthousiaste instructeur(s)  
1 docent op 15 leerlingen vrij van kosten  

 
 
En exclusief  

Dranken buiten de maaltijden  

Vervoer van en naar school  

Lunch bij aankomst op dag 1  
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Voorbeeldprogramma Outdoor 4-daagse 
 
Dag 1  

13:00 Aankomst in de Ardennen 

Introductie van de instructeurs en het Ardennenkamp met koffie, thee en limo.  

14:00 Start middagactiviteit : Challenge Parcours & tokkelen 

17:00 Einde middagactiviteit, (extra optie; aansluitend opbouwen van het bivak.)  

18:00 Diner  

21:00 Kampvuur met worstjes & marshmallows 

XX:00 Slapen op de camping in blokhutjes/ tenten of in het groepshuis 

 

Dag 2  

08:00 Opstaan  

09:00 Ontbijten & een lunchpakket maken  

10:00 Start ochtendactiviteit: Klimmen & Abseilen (in klimgroeve Dieupart)   

13:00 Lunchpauze  

14:00 Start middagactiviteit : Hike Oriëntatie tocht 

17:00 Einde middagactiviteit, opfrissen en omkleden  

18:00 Diner 

21:00 Kampvuur avond of een bij te boeken avondactiviteit 

XX:00 Slapen op de camping in blokhutjes/ tenten of in het groepshuis 
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Vervolg Voorbeeldprogramma Outdoor 4-daagse 

 

Dag 3  

08:00 Opstaan  

09:00 Ontbijten & een lunchpakket maken  

10:00 Start ochtendactiviteit: Via Ferrata (in 
klimgroeve Dieupart)  

13:00 Lunchpauze  

14:00 Start middagactiviteit : Kajakken  

17:00 Einde middagactiviteit, opfrissen en omkleden  

18:00 Diner: BBQ  

21:00 Kampvuur avond of een bij te boeken 
avondactiviteit 

XX:00 Slapen op de camping in blokhutjes/ tenten of 
in het groepshuis 

 

Dag 4  

08:00 Opstaan  

09:00 Ontbijten & een lunchpakket maken  

10:00 Start middagactiviteit : Mountainbiken  

13:00 Lunchpauze  

14:00 Uitreiking oorkondes en vertrek richting school  

 
Het outdoor kamp is inclusief  

Activiteiten uit het gekozen programma  

Onbeperkt gebruik van het sportveld  

Overnachting in blokhutjes of tenten  

 3 x ontbijt basic  

 3 x lunch basic  

 2 x diner basic  

 1 x BBQ diner  

Koffie/ thee en limo bij aankomst  

Alle materialen  

Begeleiding door ervaren en enthousiaste instructeur(s)  
1 docent op 15 leerlingen vrij van kosten  

 
En exclusief  

Dranken buiten de maaltijden  

Vervoer van en naar school  

Lunch bij aankomst op dag 1  
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Voorbeeldprogramma Outdoor 5-daagse 
 
Dag 1  

13:00 Aankomst in de Ardennen.  

Introductie van de instructeurs en het Ardennenkamp 
met koffie, thee en limo.  

14:00 Start middagactiviteit : Challenge Parcours & 
tokkelen 

17:00 Einde middagactiviteit, (Extra optie; aansluitend 
opbouwen van het bivak.)  

18:00 Diner 

21:00 Kampvuur met worstjes & Marshmallows 

XX:00 Slapen op de camping in blokhutjes/ tenten of in het groepshuis 

 
Dag 2  

08:00 Opstaan  

09:00 Ontbijten & een lunchpakket maken  

10:00 Start ochtendactiviteit: Vlotbouwen  

13:00 Lunchpauze  

14:00 Start middagactiviteit : Oriëntatie hike tocht   

17:00 Einde middagactiviteit, opfrissen en omkleden  

18:00 Diner 

21:00 Kampvuur avond of een bij te boeken avondactiviteit 

XX:00 Slapen op de camping in blokhutjes/ tenten of in het 
groepshuis 

 

Dag 3  

08:00 Opstaan  

09:00 Ontbijten & een lunchpakket maken  

10:00 Start ochtendactiviteit: Via Ferrata (in klimgroeve Dieupart.)  

13:00 Lunchpauze  

14:00 Start middagactiviteit : Kajakken  

17:00 Einde middagactiviteit, opfrissen en omkleden  

18:00 Diner 

21:00 Kampvuur avond of een bij te boeken avondactiviteit 

XX:00 Slapen op de camping in blokhutjes/ tenten of in het groepshuis 
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Vervolg Voorbeeldprogramma Outdoor 5-daagse 

 

Dag 4  

08:00 Opstaan  

09:00 Ontbijten & een lunchpakket maken  

10:00 Start middagactiviteit : Klimmen & Abseilen 
(in klimgroeve Dieupart.) 

13:00 Lunchpauze  

14:00 Start middagactiviteit : Mountainbiken 

17:00 Einde middagactiviteit, opfrissen en omkleden  

18:00 Diner: BBQ  

21:00 Kampvuur avond of een bij te boeken 
avondactiviteit 

XX:00 Slapen op de camping in blokhutjes/ tenten 
of in het groepshuis 

 

 
Dag 5  

08:00 Opstaan en lekker douchen  

09:00 Ontbijten  

10:00 Start ochtendactiviteit: Hike Ninlingspo 

14:00 Uitreiking oorkondes en vertrek richting school  

 
Dit outdoorkamp is inclusief  

Activiteiten uit het gekozen programma  

Onbeperkt gebruik van het sportveld  

Bivak overnachting 

Overnachting in blokhutjes of tenten  

 4 x ontbijt basic  

 4 x lunch basic  

 3 x diner basic  

 1 x BBQ diner  

Koffie/ thee en limo bij aankomst  

Alle materialen  

Begeleiding door ervaren en enthousiaste instructeur(s)  
1 docent op 15 leerlingen vrij van kosten   

 
En exclusief  

Dranken buiten de maaltijden  

Vervoer van en naar school  

Lunch bij aankomst op dag 1  
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 Prijs berekening 2019 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dit programma is Inclusief 
Activiteiten in het gekozen programma 
Onbeperkt gebruik van het sportveld 
Overnachting in blokhutjes, tenten of groepshuis* 
Begeleiding door enthousiaste instructeurs 
Koffie en thee bij aankomst 
Limonade bij de maaltijden 
Alle outdoor materialen 
Begeleiding door ervaren instructeur(s) 
Ontbijt op alle dagen 
Lunch vanaf dag 2 & tevens op de vertrek-dag 
Warme avond maaltijden 
 
En exclusief 
Dranken buiten de maaltijden 
Vervoer van en naar school 
Lunch bij aankomst op dag 1 
Toeristenbelasting p.p.p.n. (verplicht)    € 1,25 
Milieuheffing p.p. (verplicht)       € 1,- 
 
Extra bij te boeken opties, zie volgende pagina.  

Outdoor dag Basisprijs per persoon 

Vanaf 46 personen € 45,- 

8 - 45 personen € 49,- 

Outdoor 2 daagse Basisprijs per persoon 

Vanaf 46 personen € 113,- 

8 - 45 personen € 116,- 

Outdoor 3 daagse Basisprijs per persoon 

Vanaf 46 personen € 131,- 

8 - 45 personen € 141,- 

Outdoor 4 daagse Basisprijs per persoon 

Vanaf 46 personen € 161,- 

8 - 45 personen € 171,- 

Outdoor 5 daagse Basisprijs per persoon 

Vanaf 46 personen € 181,- 

8 - 45 personen € 191,- 
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Opties & extra mogelijkheden 2019 
 
Extra mogelijkheden (prijs per persoon): 
 
Lunch basic bij aankomst dag 1      € 5,- 
Luxe lunch bij aankomst dag 1      € 8,50 
Luxe ontbijt (croissant, ei, jus en fruit) p.d.     € 3,50 
Luxe lunch i.p.v. lunch basic       € 3,50 
Barbecue i.p.v. diner        € 5,- 
Outdoor cooking op open vuur i.p.v. diner     € 8,50 
Kampvuur met worstjes en marshmallows     € 3,- 
Broodje hotdog voor vertrek naar school     € 3,- 
 
Activiteiten: 
Teamspelen extra of i.p.v. wandelactiviteit      € 7,50  
Lasertag extra of i.p.v. wandelactiviteit     € 15,-  
Boog/blaaspijpschieten extra of i.p.v. wandelactiviteit   €10,- 
Vlotbouwen extra of i.p.v. wandelactiviteit     €15,- 
Mountainbike extra of i.p.v. wandelactiviteit     €19,- 
Speleologie extra of i.p.v. wandelactiviteit     €29,- 
Stadwandeling Luik (excl vervoer) extra of i.p.v. wandelactiviteit  € 9,- 
Grotten Remouchamps       € 18,-  
 
Overnachten: 
Overnachten in een groepshuis      € 5,- p.p.p.d. 
 
Avondprogramma’s: 
Teamspelen         € 7,50 
Speleologie         €29,- 
Lasertag         €15,- 
Fakkeltocht in de avond       € 3, - 
Bivak overnachting in het bos       €8,50 
     
Ter plaatse: 
Consumpties vanaf        € 2,- 
Snoep en frisdrank vanaf       € 1,- 
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Beschrijving Activiteiten 

 
 
Klimgroeve Dieupart 
In Wallonië liggen meerdere steengroeves. Wanneer je vanaf de snelweg de afslag afrijdt van 
Aywaille doemen ze direct al op. Tegenover de kerk van Dieupart ga je een klein tunneltje door 
en hierachter ligt een waar klimparadijs verscholen. In een oude groeve is, op het prachtige 
rots massief, een professioneel parcours aangelegd met staalkabels en beugels; een 
spannende via ferrata met verschillende tyroliennes, ook vindt je er top-rope klimroutes en 
meerdere abseil routes. Een prachtige plek om je actief te 
vermaken. 
 

De Via Ferrata is een zeer leuke en intensieve activiteit. 

Iedere deelnemer draagt een gordel met klettersteigset en 

zekert zichzelf aan de kabel langs de rots (via ferrata = ijzeren 

weg). Onderweg heb je verschillende passages; bruggetjes, 

trappetjes, ziplines, twee maal maak je zelfs de oversteek over 

het ravijn!  
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Vervolg Beschrijving Activiteiten 

 
 
Challenge parcours & tokkelen 
Het Challenge Parcours is – zoals de naam al zegt – een uitdaging. Wat de uitdaging dan 
precies is? Droog blijven. Het parcours gaat namelijk voor een groot deel over water. Houd je 
evenwicht op de verschillende touwbruggen en voer gave opdrachten uit waarbij het doel altijd 
is om droge voeten te houden.  
Er wordt afgesloten met een tokkelbaan, met hoge snelheid vlieg je over de rivier! Is deze net 
te hoog voor je, kies dan voor de lagere variant waarbij je een heel stuk over de lengte van de 
rivier zoeft.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vlotbouwen & Varen 
Touwen, palen en tonnen. Ja daar gaan we het mee doen. Met als doel te varen op de rivier! 
Als team gaan de leerlingen aan de slag! Wat is het plan, wie doet wat, en hoe gaan we het 
doen? Dat zijn vragen die de leerlingen na een beknopte instructie van onze instructeurs 
moeten beantwoorden en uitvoeren. één ding is 
zeker, we gaan met het vlot te water!  
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Vervolg Beschrijving Activiteiten 

 
 
Mountainbiken 
What comes up, must go down! 
 
Na een gedegen uitleg en een oefenronde op locatie, neemt de instructeur jullie mee op pad. 
De instructeurs kennen de omgeving, ze passen de route aan op het niveau van de leerlingen. 
De Ardennen zijn niet plat! Dit wordt af en toe is het best afzien, maar dit wordt beloond!  
Mooie singeltracks, karresporen met vergezichten, leuke paden door de bossen, klimmen en 
afdalen, alle verschillende elementen kom je tegen tijdens de mountainbike-activiteit.  
 
We mountainbiken door de Ardennen op echte Van Nicholas mountainbikes. Het bijzondere 

van deze fietsen is dat de frames gemaakt zijn van uiterst sterk titanium. Ook is er geen 

traditioneel schakelsysteem, maar een inventief en eenvoudig exemplaar. Deze techniek 

maakt het schakelen stukken makkelijker. De Van Nicholas geven je snel het vertrouwen dat 

je het kunt! 
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Vervolg Beschrijving Activiteiten 

 
 
Hiken in de Ardennen  
Wandelen saai? Niet in de Ardennen! Door het bos met spannende paadjes, langs de rivier, 
afgewisseld met mooie vergezichten.  
Aan de hand van de foto’s of met behulp van de gps vinden jullie de juiste route.  
 
 
 
 
 
 

  
 
Kajakken  
Daar gaan we, in de bus, met z’n allen richting de instapplek van het kajakken.  
Na een instructie op de kant gaan we te water. Samenwerken om het juiste ritme te pakken. 
De tocht is +-12 km over de stromende rivier.   
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Vervolg Beschrijving Activiteiten 

 
Lasertag 
Tijdens het kamp is er ook ruimte om te gamen! Maar dat doen we dan wel buiten én in ‘real 
life’! Verdedig je territorium en verover de vlag! We gaan lasertaggen op een van de weinige 
buitenlocaties waar dit mogelijk is, uiteraard in de Ardennen. Het terrein is 10.000 m2 groot, 
dus er is voldoende plek om je te verstoppen. Houd je teamgenoten goed in de gaten en werk 
samen om de andere teams uit te schakelen. Wie 
verovert het hele terrein en mag zich de koning van 
het land noemen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archery Tag 
Pijl en boog schieten, maar dan nog spannender! 
Gewapend met een speciale boog, speciale pijlen en een veiligheidsmasker gaan de 
leerlingen in teams de strijd aan. Techniek staat voorop maar ook de spanning van het raken 
en geraakt worden komen naar voren. Uiteraard moet het masker altijd op blijven in het veld, 
maar de risico’s zijn hierbij kleiner dan bij Paintballen. Dit 
is een geweldig spel! 
 
Teambuilding Games 
Ludieke samenwerkingsopdrachten, ieder groepje gaat 
samen met een instructeur de verschillende onderdelen 
te lijf. Deze opdrachten zijn super leuk en helpen je op 
verschillende manieren naar de uitdaging te kijken.  
 
Speleologie 
Grot ontdekken dat betekend speleologie en dat is precies 
wat we gaan doen! Niet lopen door een ruime grot. Nee 
kruipen en sluipen, soms door een krappe doorgang en 
andere keren in een wat grotere ruimte. Iedere leerling 
krijgt een helm en een hoofdlampje voordat we letterlijk de 
berg in gaan. In de grot is het altijd 12 graden en vochtig. 
In het begin zal het even wennen zijn voor de meeste, 
maar al snel raken we gewend aan de omgeving en zal dit 
zeker een ervaring zijn om nooit te vergeten! 
 
Boog & Blaaspijp schieten 
Pak de bare bow vast, leg je pijl klaar en concentreer je. Nu de boog 
spannen, richten en … los. Gaat de pijl richting het doelwit? Ah jammer, 
net gemist. Gelukkig was dit de oefenronde. Nog een keer proberen en 
dan is het tijd voor het echte werk. Ben jij de Robin Hood van de club? 
Bewijs jezelf in de competitie en geef je vrienden het nakijken terwijl jij de 
roos raakt. De verliezer trakteert! Terug naar vroeger, pijltjes schieten in 
de klas? We schieten ook met de blaaspijp. Dat gaat hard! Wie kan het 
best richten? 
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Accommodatie   

 
Slapen op de camping – Groepstenten of Unieke blokhutjes  
 
Kamperen in de Ardennen is een geweldige ervaring. De camping 
beschikt over een groot terrein voor ontspanning en plezier. Deze 
heeft en mooie ligging direct aan de rivier. In combinatie met een 
binnenruimte voor slecht weer en het diner is dit de locatie bij uitstek 
voor het echte Ardennen gevoel.  
 
De camping is de perfecte locatie voor uw outdoor kamp met kleine 
en grote groepen. Jullie slapen, afhankelijk van de locatie in 
groepstenten of in onze unieke blokhutjes. 
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Accommodatie 

 
Campings   
 
De blokhutjes staan op camping Roseaux in Nonceveux, tegenover wandelgebied de 
Ninglinspo. Een gave plek, als uitvalbasis voor het kamp. Sommige scholen maken het nog 
avontuurlijker en verblijven op verschillende campings. De campings waar mee wij samen 
werken zijn rustige, kleine campings op mooie plekken in de natuur. Ze liggen op mooie 
locaties langs de rivier de Amblieve of la Lienne (zie onderstaande overzichtskaart). Uiteraard 
is er een plek om kampvuur te stoken, dit mag niet ontbreken bij een outdoorkamp. De camping 
is de ideale uitvalbasis voor een outdoor-meerdaagse in de Ardennen.  
 
De campings beschikken over voldoende 
sanitaire voorzieningen. Er is ruimte om te 
sporten en te spelen. Verder hebben ze 
verschillende voorzieningen per camping 
(bijvoorbeeld een taverne (met poolbiljart). Jeu 
des boules banen, een sportveld en speeltuin).  
 
De campings liggen aan het water en in 
prachtige gebieden waar je mooi kunt 
wandelen. Smalle paadjes, bruggetjes over de 
rivier, en mooi vergezichten kom je hier tegen. De echte Ardennen!  



 

20 
 

Welke Accommodaties zijn er nog meer?  

 
Bivaklocatie de Hooischuur  
 
De hooischuur is een unieke plek midden in de natuur. Het is een 
bivaklocatie, dus back to basic. Er is een toilet en een (koude) 
douche. Een ideale uitvalsbasis voor Outdoor Ardennenkamp!  
Er is een kampvuurplek. In de hooischuur staan tafels en banken 
en is een kachel.  
Dit is een van de locaties waar we onze bivaks opslaan. Van palen 
en zeilen maken we een onderkomen. Toch binnen slapen? 
Op de eerste verdieping, in het stro, is slaapplaats voor 20 personen.  Matjes en Slaapzakken 
dienen jullie zelf mee te nemen. Er zijn hier geen andere groepen aanwezig.  

 
Groepshuis Mont Saint Jaques  
 
Een super groepshuis in de Ardennen! Prachtig 
gelegen bovenop de berg met een adembenemend 
uitzicht vanuit de woonkamer en slaapkamers. Dit 
groepshuis is uitstekend geschikt voor 
schoolgroepen tot maximaal 60 personen inclusief 
docenten. In totaal zijn hier 16 slaapkamers te 
vinden. 
 
De tuin beschikt over een eigen bos, volleybalveld 
en een buitenzwembad, sauna en bubbelbad 
welke tegen meerprijs is bij te boeken. 
 
Voor deze accommodatie geld een toeslag van  
€ 5,- p.p.p.d.  
De minimale groepsgrootte voor deze accommodatie bedraagt 34 personen.  
 
Het groepshuis is een van de mogelijke groepshuizen in de regio. Afhankelijk van de grootte 
van de groep, het budget en de beschikbaarheid gaan we op zoek naar de juiste locatie.  
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Hoe nu verder? 
 

Offerte op maat  
Hierboven zijn onze standaard pakketten te vinden. Welke een leuk en afwisselend 
programma bieden. Heb je speciale wensen of verzoeken dan passen wij deze graag voor je 
aan in een speciaal op maat gemaakt programma! Hiervoor kun je je wensen, bij benadering 
het aantal personen en de datum plus accommodatie van jullie voorkeur doorgeven. Wij 
zorgen dat je geheel vrijblijvend binnen 48 uur (op werkdagen) een offerte ontvangt.  
 
Optie periode 
Om je reis te kunnen opzetten en organiseren heb je tijd nodig: de optieperiode. Deze verplicht 
tot niets, maar stelt je in staat het aantal deelnemers te inventariseren en de reis voor te 
bereiden. De optieperiode loopt standaard 14 dagen na datering van deze offerte af. Mocht je 
extra tijd nodig hebben dan horen wij dit uiteraard graag. 
 
Prijs 
De prijs is gebaseerd op het vermelde aantal leerlingen. Indien dit aantal leerlingen minder 
wordt kan de prijs per persoon aangepast worden. Indien deelnemers binnen 7 weken voor 
vertrek afvallen geldt er geen restitutie tenzij de leerling een annuleringsverzekering heeft 
afgesloten. 
 
Reisinformatie en reisprogramma 
Na ontvangst van de getekende offerte sturen wij de resinformatie. Deze informatie kan je 
gebruiken voor de voorbereidingen van de schoolreis en uitprinten om mee ten nemen tijdens 
de schoolreis. In aanloop naar het schoolkamp nemen wij contact op om de details door te 
spreken. Tevens zullen wij in aanloop naar het kamp het roulatieschema per groep toesturen. 
Graag ontvangen we uiterlijk 4 weken voor vertrek de deelnemerslijst met eventuele 
bijzonderheden per leerling wat betreft gezondheid en dieet. Mochten er tussentijds vragen 
opmerkingen of suggesties zijn. Laat dit vooral weten. Wij denken graag met jullie mee! 
 
Wallonië Adventure Nature Toerisme  

Hoewel Yourout.be geheel bestaat uit Nederlandse instructeurs en 
eigenaren zijn wij trots gevestigd en geaard te zijn in de Belgische 
Ardennen. Wij wonen in Wallonië, spreken de taal en zijn bekend met de 
omgeving. Ook zijn wij lid van de Belgische branchevereniging voor 

buitensport ondernemingen. Hierbij wisselen we kennis uit met andere Waalse Natuursport 
Ondernemingen, om op de hoogte te blijven van alle ins en outs in de branche, en nog betere 
diensten te kunnen leveren aan onze gasten. WANT en haar leden dragen zorg voor de 
kwaliteit van het aanbod, het garanderen van de veiligheid voor de consument, en voor respect 
en bescherming van het milieu. 
 
Ga mee op avontuur!  
Vele groepen en scholen gingen jullie voor, wat al heeft gezorgd voor ontelbare verhalen en 
herinneringen. Eerst vrijblijvend een dagje proefdraaien? Kom ons samen met je 
collega’s bezoeken in de Ardennen en we nemen jullie mee op pad! Liever bij u op school 
afspreken om samen de mogelijkheden en wensen te bespreken? Dit is uiteraard mogelijk, wij 
komen graag bij jullie langs om het perfecte Ardennenkamp samen te stellen (voor groepen 
vanaf 20 personen). 
 
Ga mee op avontuur en ervaar het zelf! 
 
 
Namens Team Yourout.be 

www.yourout.be    info@yourout.be  +32 (0) 4384 4430 

http://www.yourout.be/
mailto:info@yourout.be

