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Toen onze vzw in 1937 werd opgericht, was dat onder 
de naam "Colonies fraternelles de la jeunesse". Haar 

doel: vakanties in de buitenlucht aanbieden aan de jeugd. 
In 1960 werd ze het "Centre Belge du Tourisme des 
Jeunes". De jaren '80 werden dan weer gekenmerkt door 
de ontwikkeling van partnerschapsactiviteiten voor ani-
matie en een nieuwe naam "Les Gites d’Étape du CTBJ". 
In de jaren 2000 werden de gites opengesteld voor de 
lokale bevolking om deze te laten kennismaken met de 
uitbaters van gites.

Onze vzw, die al jaren erkend wordt als een organi-
satie voor jeugd en sociaal toerisme, bevestigt van-

daag opnieuw haar ambitie, missies en waarden. Met 
kwaliteitsvolle accommodaties, verblijven en activiteiten 
die voor iedereen toegankelijk zijn.Maar ook met een 
naamsverandering, omdat wij een moderne, internatio-
nale naam willen hebben die overeenkomt met de veelzi-
jdigheid van onze vzw

Ons toeristisch aanbod is een hulpmiddel voor perma-
nente ontdekking en educatie. Daarom veranderen 

wij vandaag van naam en worden wij "Kaleo" om opnieuw 
uitdrukking te geven aan die diversiteit en die identiteit 
die jong en dynamisch blijft.

Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons 
op te nemen! 

 
www.kaleo-asbl.be

NEDERLAND

FRANKRIJK
DUITSLAND

G.
LUXEMBURG

E411

E25

E25

E42
E42

E42

E19

E19
E34

E17

A54

E429

E403
E314

E313

E19

A12

R0

R10

R3

E40

E40

E40
A18

E40

1

1

2

2

8

16

5

5

10

18

11

1514

17

8
13

9

12

7

7

6

6

4

4
3

3



NEDERLAND

FRANKRIJK
DUITSLAND

G.
LUXEMBURG

E411

E25

E25

E42
E42

E42

E19

E19
E34

E17

A54

E429

E403
E314

E313

E19

A12

R0

R10

R3

E40

E40

E40
A18

E40

1

1

2

2

8

16

5

5

10

18

11

1514

17

8
13

9

12

7

7

6

6

4

4
3

3

Gites voor groepen
5  Brûly 

10  Hastière
17  Villers-Sainte-Gertrude

Gites-herbergen
1  Gite-Auberge van Brussel
2  Gite Kaleo van Eupen
3  Gite Kaleo van Rochefort
4  Gite Kaleo van Han-sur-Lesse
5  Gite Kaleo van Ovifat
6  Gite d'Étape van Villers-Sainte-Gertrude
7  Gite Kaleo van Wanne
8  Gite Mozaïk Ottignies-Louvain-la-Neuve

Contacteer ons!
Kaleo ASBL
Van Orleystraat 4 
1000 Brussel
Tel: 02 209 03 00
Mail: info@kaleo-asbl.be

Naar waar gaan we op schoolverblijf?
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1. Een verblijf in vol pension in een van onze gites met een spe-
cifiek programma (aanbod uit deze catalogus)

2. Een verblijf in vol pension met een programma à la carte, op 
basis van de animaties uit deze catalogus en volgens uw bud-
get en/of naar gelieven. Bent U interesseert? Neem rechtstreeks 
contact op met onze pedagogische dienst op 02/209.03.00 - 
081/84.94.76 of per mail: pedagogie@kaleo-asbl.be of met onze 
plaatselijke ploegen voor meer details. 

3. Een verblijf in vol pension waar U organiseert zelf uw acti-
viteiten, bezoeken…   Die verblijven, vinden plats in gites-herber-
gen. Ook in onze gites voor groepen van Villers-Sainte-Gertrude.

4. In een gite voor groepen geniet u in autonomie van een geheel 
uitgeruste infrastructuur, en organiseert u uw schoolverblijf hele-
maal naar gelieven. De volledige lijst van onze gites voor groepen 
vindt u terug in onze catalogus op www.kaleo-asbl.be.

5. Beschikbare animaties “A la carte”: Neem rechtstreeks 
contact op met onze pedagogische dienst op  02/209.03.00 - 
081/84.94.76 of per mail: pedagogie@kaleo-asbl.be of met onze 
plaatselijke ploeg voor meer details. Zie ook programma uit deze 
catalogus.

Prijzen onder voorbehoud van wijziging.

•  Gratis
Voor elk verblijf van minimum 2 overnachtingen kan bij elke 10 leer-
lingen één begeleider gratis mee.

•  Minimum aantal deelnemers
Voor groepen met minder dan 15 deelnemers zouden de animatie-
kosten wat hoger kunnen liggen.

•  Alles inbegrepen
De prijzen van onze schoolverblijven begrijpen alles: onderdak, 
beddengoed, volpension en animaties (aan Villers-Sainte-Gertrude 
zijn de beddengoeden niet inbegrepen). De prijzen in deze catalogus 
zijn (onder voorbehoud) van toepassing tot en met 31 december 
2020.

5 formules voor de schoolverblijven

Tegen welke prijs?
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 Doelstellingen:
- De muziek en hun eigen muzi-

kale productie zien, horen en 
evalueren.

- De muziek situeren binnen 
een sociale, functionele, 
geografische en historische 
context.

 Standaardprogramma’s:
Module 1: Initiatie percussie 
op djembé: houding, produ-
ceren van verschillende gelui-
den, slagtechniek. Al zingend 
en spelend worden de eerste 

basisritmes aangeleerd. Eerste 
Afrikaanse liederen.
Module 2: Werken met ver-
schillende complementaire 
ritmes. Initiatie grote trom, de 
motor van het ritme. Start- en 
eindsignalen, pauzes, breaks. 
Gezangen uit het dagelijkse le-
ven in Burkina Faso.
Module 3: Ontwikkeling van mu-
zikale productie en werken aan 
uithouding: niet alleen sneller en 
langer leren spelen, maar ook met 
meer dynamiek in het arrange-
ment, correct leren ‘opwarmen’. 

Module 4: Gebruik van Afri-
kaanse ritmes in moderne mu-
ziek. De leerlingen mogen hun 
favoriete muziek kiezen en we 
zoeken samen Afrikaanse ritmes 
die er goed bij passen.
Module 5: We maken zelf een 
kleine trom met een conserven-
blik en geitenhuid 

 Bijkomende informaties:
Supplement van € 2,50 per leer-
ling voor het materiaal. Een halss-
noer maken met handgemaakte 
parels uit Burkina Faso. Supple-

ment van € 5 per leerling voor 
het materiaal. Ondersteuning ter 
plaatse voor leerkrachten en/of 
leerlingen. Een schriftje met lie-
djes, informatie over de ritmes 
die werden aangeleerd tijdens 
de ‘Décou-Verte’ projectklassen, 
links naar mp3-bestanden of 
video’s van de ritmes en liederen.

Plaats: 
Wanne, Han-sur-
Lesse, Rochefort, 

Villers-Ste-Gertrude, 
Ovifat, Eupen

Animatie: 
Jo Koreman  

Duur van het verblijf (MS): 
Lager en secundair
3 dagen: 104,52€

Schoolniveau: 
3de tot 6de leerjaar, lager 
onderwijs en secundair 

onderwijs

Totaal aantal uren: 
3 uur/module. 

Aanbevolen: 3 tot 4 
modules in 3 dagen

Via West-Afrikaanse muziekinstrumenten zoals de djembé of de doundoun ontdekken we dat er in 
elk van ons een Muzikant schuilt en dat andere culturen een enorme bron van inspiratie kunnen zijn. 

Muziek is de ideale manier om kennis te maken met een andere cultuur. De leerlingen nemen op actieve 
wijze en met ongezien enthousiasme deel aan de ateliers. Kinderen zijn er dol op!

ATELIER WEST-AFRIKAANSE PERCUSSIE
KU

N
ST
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 Doelstellingen:
- De natuur verkennen aan de 

hand van technische, maar 
speelse methodes.

- Experimenteren met nieuwe 
methodes en technieken.

- Ontdekking van alles wat leeft, 
tot het kleinste wezen.

 Standaardprogramma’s:
Een weekprogramma bij wijze 
van voorbeeld:
Module 1: Habitats: Excursie naar 
het ‘Pays des Canyons’ (NIEUW) 
Verkenning van kalkomgevingen 
en andere habitats. Afhankelijk 
van de gekozen gite kan dit pro-

gramma vervangen worden door 
een daguitstap in de Hoge Venen.
Module 2: Wildcraft: overlevings-
technieken, vuur maken, een 
schuilplaats bouwen, koken, ...
Module 3: Oriëntatie: excursie in 
de natuur met kaart en kompas + 
schattenjacht 
Module 4: Fauna: speuren naar 
wilde dieren
Module 5: Challenge: parcours 
met uitdagingen met betrek-
king tot alles wat tijdens de week 
werd aangeleerd.
Het programma kan naar wens wor-
den aangepast door sommige mo-
dules te vervangen door andere.

- Initiatie vrij klimmen.
- Initiatie klimmen met klimmateriaal 
- Module insecten (zie hieronder)
- Module wildcraft (zie hieronder)
Andere mogelijkheden:
Themaweek insecten
Module 1: insecten (algemeen)
Module 2: (veld)sprinkhanen
Module 3: insecten en overleven
Module 4: dagvlinders
Module 5: afbrekende organismen  
Themaweek wildcraft
Module 1: zich oriënteren in de 
natuur.
Module 2: vuur maken en een 
kamp bouwen
Module 3: drinkbaar water, eet-

bare planten en insecten 
Module 4: wilde keuken 
Module 5: speuren naar wilde 
dieren

 Bijkomende informaties:
Pedagogische ondersteuning 
verkrijgbaar op aanvraag. Afhan-
kelijk van het verblijf, kunnen er 
bijkomende kosten worden aan-
gerekend voor materiaal dat werd 
vervaardigd en/of uitgedeeld.
Immersion possible en français!

Plaats: 
Han-Sur-Lesse, Wanne, 
Villers-Sainte-Gertrude,

Rochefort, Brûly-de-
Pesche*, Hastière*

Animatie: 
Gidsenbureau  

Schoolniveau: 
Lager  

en secundair  
onderwijs 

Totaal aantal uren: 
12 uur voor 3 dagen 
18 uur voor 4 dagen 
24 uur voor 5 dagen

Duur van het verblijf (MS):
Lager en secundair

3 dagen: 94,62€
4 dagen: 131,79€
5 dagen: 172,40€

Een verblijf waarbij uw leerlingen de natuur verkennen, en alles wat ze ons te bieden heeft! Tijdens 
de ‘Décou-Verte’ projectklassen maken we kennis met verschillende ecosystemen, dieren en 

landschappen.

INTO THE WILD
N

AT
U

U
R

*U verblijft in de gite van Brûly of Hastière. U bent er volledig zelfstandig (er is geen team ter plaatse). Maaltijden worden geleverd door een traiteur.
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DE WERELD VAN DE INSECTEN

 Doelstellingen:
- Op ontdekking van het leven 

en het oneindig klein.
- Acties ondernemen om in-

secten in de tuin of op school te 
beschermen en aan te trekken.

- Bewustmaking van de essen-
tiële rol van de insecten voor 
het evenwicht van het  eco-
systeem.

 Standaardprogramma’s:
- Algemene inleiding tot de we-

reld van de insecten: insecten 
van de 8 orders in hun natuur-
lijke omgeving herkennen en 
materiaal van een entomo-
loog gebruiken.

- De dagvlinders: de ver-
schillende soorten herkennen, 
waarom ze verdwijnen en 

hoe kunnen we deze situatie 
oplossen.

- De reducenten: op ontdek-
king van de insecten die in de 
bodem of de dode hout leven 
en hun rol als recyclers.

- Bestuivende insecten: bestude-
ring en observatie van deze in-
secten en van de aanpassing van 
de planten aan de bestuiving.

- Bouwen van huisjes voor in-
secten

- Een gastvrije tuin voor in-
secten: tips en trucs om de 
tuin aantrekkelijker voor in-
secten te maken.

- Aquatische insecten: bestude-
ring van deze insecten, indica-
toren van de waterkwaliteit.

- Odonata (libellen, ...): op 
ontdekking van deze roofin-
secten en van hun habitat (wa-

ter en lucht). 
- Mieren: kleine wezen met een 

fascinerende organisatie en 
toewijding aan het werk.

- Activiteit ‘s nachts: (secondair) 
nachtelijke insecten aantrek-
ken en studeren.

 Bijkomende informaties:
Groep van 15 tot 20 studenten 
maximum.
Voor een week uitsluitend over 
de insecten, max. 40 lln
Voor een week over insecten 
maar ook andere thema’s: het 
aantal deelnemers kan groter 
zijn.
Periode: april-september 
Insectenhuisjes: extra kosten 
van 3 tot 5 € p.p.
Ook mogelijk in het Engels

Plaats: 
Villers-Sainte-Gertrude, 

Rochefort, Han-sur-Lesse, 
Wanne, Eupen

Animatie: 
Gidsenbureau

Duur van het verblijf (MS):
Lager en secundair

3 dagen: 94,62€
4 dagen: 131,79€
5 dagen: 172,40€

Schoolniveau: 
lager en secundair  

onderwijs

Totaal aantal uren: 
1 module = 3 uren

3 dagen: 4 modules
4 dagen: 6 Modules
5 dagen: 8 Modules

Animatie op prijs van een groep van 20 p.

W
ETEN

SCH
AP

*U verblijft in de gite van Brûly of Hastière. U bent er volledig zelfstandig (er is geen team ter plaatse). Maaltijden worden geleverd door een traiteur.
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 Doelstellingen:
- Prehistorie op een leuke en 

leerrijke manier beleven.
- Nieuwe technieken en levenss-

tijl ervaren (koken, overlevings-
technieken, etc.)

- Bewustmaking over het belang 
van de archeologie in ons hui-
dige leven.

 Basisprogramma:
- Paleo-migration: zich oriënteren 

in de natuur en obstakels van 
de natuur overwinnen, zoals de 
prehistorische mens gedurende 
de migratie

- Paleo-camp: kamp bouwen voor 
een prehistorische stam.

- Paleo-vuur: vuurmaken volgens 

prehistorische technieken.
- Paleo-oven: bakoven bouwen en 

paleolitische pasteitjes bakken.
- Paleo-jacht: opleiding van jonge 

prehistorische jagers, in het 
spoor van wilde dieren.

- Paleo-koken: eetbare planten 
herkennen en koken.

- Paleo-touwen: touwen vlechten 
om te bouwen.

- Paleo-jacht: een drijfmiddel, een 
boog en pijlen maken. 

- Paleo-cultuur: schilderen en teke-
nen zoals de prehistorische mens 

- Paleo-muziek: muziekinstru-
menten maken.

 Bijkomende informaties:
Extra-koste voor bepaalde acti-
viteiten: 
- 3€/p.p. voor paleo-oven, 

paleo-koken, paleo-touwen 
en paleo-cultuur

- 5€/p.p.: paleo-jacht en 
paleo-muziek

Periode: april-september 
Ook mogelijk in het Engels.

Plaats: 
Villers-
Sainte-

Gertrude

Animatie: 
Gidsenbureau  

Duur van het verblijf: 
3, 4 of 5 dagen

Duur van het verblijf (MS):
Lager en secundair

3 dagen: 94,62€
4 dagen: 131,79€
5 dagen: 172,40€

Schoolniveau: 
lager en secundair  

onderwijs

Totaal aantal uren: 
1 module = 3 uren

3 dagen: 4 modules
4 dagen: 6 Modules
5 dagen: 8 Modules

In de voetsporen van onze voorouders! Beleef het verleden met 
een initiatie aan de levensstijl van de vroege mens met excursies 

in de wilde natuur en ludieke activiteiten. Zoals de prehistorische 
mens, vuurmaken, jagen, vissen, eetbare planten herkennen, 
touwen vlechten en gereedschappen maken zullen onze dagelijkse 
activiteiten zijn.

PALEO-EXPERIENCE
GE

SC
H

IE
D

EN
IS
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 Doelstellingen:
-  Leren samenwerken in groeps-

verband door het vervullen van 
verschillende opdrachten, acti-
viteiten en sportieve uitdagin-
gen.

-  Ontwikkelen van diverse waar-
den en normen zoals respect 
voor de anderen en de natuur.

-  Ontdek de natuur op een an-
dere manier door middel van 
een kaart , gps, ...

 Programma’s:
Dag 1: Beleef een touwenpar-
cours en een andere activiteit 
naar keuze zoals rappel, mon-
keyklimmen of boogschieten.

Dag 2: Ontdek Discgolf: Golf 
maar dan met een frisbee. Na 
een degelijke speluitleg en het 
aanleren van enkele werptech-
nieken  gaan de leerlingen een 
uitdagend parcours aan.
Beleef de “Fun Games”: een ac-
tiviteit die bestaat uit diverse op-
drachten zoals een skilattenrace, 
de springtapijten, de reuzebal, 
de blindemansrace, funslang, 
helmenrace, reuze puzzel, … De 
teams nemen het tegen mekaar 
op in een aantal sportieve uitda-
gingen en leren onderling samen 
te werken. Al deze opdrachten 
kunnen worden ingepast in een 

oriëntatieloop. 

Dag 3:  Ontdek de legende van 
Baron Waldeck. Gewapend met 
een gps en een tablet maken 
jullie een wandeling in de om-
geving van Wanne. Raadsels, 
Geocaching en samenwerking 
zijn de sleutelwoorden van deze 
activiteit. 

 Bijkomende informaties:
Voor dit programma geldt een 
minimum aantal deelnemers van 
20 personen.

Zin in fun en sport? Touwenparcours, discgolf, skilattenrace, funslang, ...Kortom: tal van activiteiten die zullen 
zorgen voor een aangenaam verblijf!

FUN GAMES 
SPO

RTEN

Plaats: 
Wanne,  

Villers-Ste-Gertrude

Animatie: 
Coo Adventure

Duur van het verblijf (MS):
3 dagen: 129,82€

Schoolniveau: 
5de en 6de leerjaar 

Totaal aantal uren: 
3 dagen: 16h30 

animaties
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ONTDEK DE MIDDELEEUWEN

Wil je de Middeleeuwen  ontdekken, en dit dankzij verschillende avonturen die enkel bestemd zijn voor de 
dapperste ridders, dan is dit programma voor u! Zoek naar het zwaard van Xivry en trotseer de legende 

van Baron Waldeck en ontdek zo het kasteel van Wanne, zijn omgeving en de geschiedenis van de Midde-
leeuwen.

 Leerdoelen:
-  Ontwikkel de 5 zintuigen en dit op een 

ludieke manier.
-  Ontwikkel je psychomotorische vaardi-

gheden dankzij verschillende workshops 
uit de Middeleeuwen

-  Ontdek een historische periode (de Mid-
deleeuwen) 

 Programmatype:
Dag 1: Leer zwaardvechten en boogschie-
ten en wordt zo een echte ridder. Versla ti-
jdens de opleiding rare wezens en heksen 
en dit tijdens een wandeling in de bosrijke 
omgeving van het kasteel van Wanne!

Dag 2: Het Zwaard van Xivry: In de kelders 
van het kasteel heeft men een mysterieuze 
tafel ontdekt met daarop een bijzondere 
inscriptie en in het midden ervan een 
zwaard. Een oude legende zegt dat het 
zwaard toebehoort aan de familie Xivry … 
Ontrafel het mysterie van het zwaard en dit 
door middel van verschillende 
strijdlustige proeven.
Dag 3 (s’ morgens): Het tover-
boek van Baron Waldeck. Ontdek 
de legende van Barom Waldeck 
en ga gewapend met een tablet 
en een gps op zoek naar het to-
verboek. Raadsels, geocaching, 
historische ontdekkingen in de 

omgeving en samenwerking zijn de sleu-
telwoorden van deze activiteit.

 Bijkomende informaties:
Voor dit programma geldt een minimum 
van 20 deelnemers.

25

Plaats: 
Wanne,  

Villers-Ste-Gertrude

Animatie: 
Avenature

Duur van het verblijf (MS):
3 dagen: 123,22€

Schoolniveau: 
5de en 6de leerjaar 

Totaal aantal uren: 
3 dagen: 4 x 3u
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 Doelstellingen:
-  Leer samenwerken en dit dmv di-

verse en gevarieerde opdrachten
-  Leer onderling communiceren
-  Maak hypotheses en test deze uit.

 Programmatype:
Dag 1: Namiddag: Mission impos-
sible. De Bende van Bonalfa heeft 
ergens een bom geplaatst! Het 
is jullie missie om te infiltreren in 
de bende om zo de bom terug te 
vinden en onschadelijk te maken. 
Voor elke uitdaging waarin jullie 
slagen, ontvangen jullie informatie 
over de plaats van de bom.
De opdrachten:
-  Het project: de teams krijgen 

een foto van een ondergronds 
doolhof. Met het ter beschikking 
gestelde materiaal dienen ze het 
doolhof na te maken.

-  De communicatieproef: de teams 
ontvangen materiaal en een walk-
ie talkie. Het doel is om dezelfde 
constructie te maken. Ze mogen 
enkel communiceren met de 
walkie talkie.

-  Het Web: Het team moet een 
spinnenweb doorkruisen en dit 
wel op een zeer speciale manier.

-  Blind box: Wat zou dit zijn??
-  Nitroglycerine: de deelnemers 

moeten radioactief afval transpor-
teren en dit me behulp van het ter 
beschikking gestelde materiaal.

Dag 2: Touwenparcours + MTB
Dag 3:  CSI: The game
Er gebeuren de laatste tijd heel 
wat overvallen in de streek. Ge-
heim agent Benny Dom slaagt er 
met zijn team niet in om de bende 
op te rollen. Hierdoor is hij op zoek 
naar een eliteteam dat zijn team 
kan bijstaan.  De teams moeten 
echter Benny overtuigen van hun 
kunnen en dit tijdens een examen 
dat bestaat uit: moord in een hotel, 
de kunstroof, de lasers, de bom,…

 Bijkomende informaties:
Voor dit programma geldt een mi-
nimum van 20 deelnemers.

Wil je een streek ontdeken, en dit dankzij verschillende missies en sportavonturen? Dan is dit programma 
voor U!

SA
M

EN
LE

VI
N

G

MISSION IMPOSSIBLE

Plaats: 
Wanne,  

Villers-Ste-Gertrude

Animatie: 
Avenature

Duur van het verblijf (MS):
3 dagen: 134,22€

Schoolniveau: 
Secundair  

Totaal aantal uren: 
3 dagen: 4 x 3u 
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