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Ontdek of herontdek Wallonië, de Ardennen, de Hoge 
Venen of de Oostkantons met de vzw Kaleo! We 

verwelkomen jullie, leerkrachten en leerlingen, in een 
uitgebreid netwerk van gezellige verblijfplaatsen voor 
groepen. Het zijn echte vakantie- en ontspanningsplek-
ken die over heel Wallonië verspreid liggen, te midden 
van een prachtige natuur of in de stad. Daarbij besteden 
we bijzondere aandacht aan toegankelijkheid voor iede-
reen.

In onze gîtes (voornamelijk van het type “herberg”) he-
ten we u welkom voor de duur van een schooluitstap en 

bieden we u momenten van ontspanning, beleving, ple-
zier en samenzijn. We vinden het immers belangrijk om bij 
te dragen aan de opvoeding van jongeren met als doel 
hen te helpen verantwoordelijke, actieve, kritische en so-
lidaire burgers te worden!

Zowel tijdens uw schooluitstap als eraan voorafgaand 
combineren wij gebruikersvriendelijkheid en participa-

tie. Om die reden kunnen wij u begeleiden bij de opbouw 
van het project van uw uitstap. Neem dus zeker contact 
met ons op!

Ik kijk ernaar uit om u zeer binnenkort, samen met uw 
klas, te mogen verwelkomen in een van onze infrastruc-

turen en heet u nu al welkom in de gîtes van Kaleo!

Benoît César
Algemeen secretaris van de vzw Kaleo
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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 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 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 
2021.

5 formules voor de schoolverblijven

Tegen welke prijs?
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Een verblijf waarbij uw leerlingen de natuur verkennen, en alles wat ze ons te bieden heeft! Ti-
jdens 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.

Plaats: 
Han-Sur-Lesse, Wanne, Hastière*

Villers-Sainte-Gertrude,
Rochefort, Brûly-de-Pesche*

Schoolniveau: 
Lager 

en secundair 
onderwijs 

Animatie: 
Gidsenbureau 

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

Duur van het verblijf:
3 dagen: 102,09€
4 dagen: 142,94€
5 dagen: 187,26€

Middenseizoen

- 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.

 Doelstellingen:

Pedagogische ondersteuning verkrijg-
baar op aanvraag. Afhankelijk van het 
verblijf, kunnen er bijkomende kosten 
worden aangerekend voor materiaal dat 
werd vervaardigd en/of uitgedeeld.
Immersion possible en français!

 Bijkomende informaties:

 Basisprogramma:
Een weekprogramma bij wijze van voorbeeld:
• Module 1: Habitats: Excursie naar het ‘Pays 

des Canyons’ (NIEUW) Verkenning van kal-
komgevingen en andere habitats. Afhanke-
lijk van de gekozen gite kan dit programma 
vervangen worden door een daguitstap in 
de Hoge Venen.

• Module 2: Wildcraft: overlevingstech-
nieken, vuur maken, een schuilplaats 
bouwen, koken, ...

• Module 3: Oriëntatie: excursie in de natuur 
met kaart en kompas + schattenjacht 

• Module 4: Fauna: speuren naar wilde die-
ren

• Module 5: Challenge: parcours met uitda-
gingen met betrekking tot alles wat tijdens 
de week werd aangeleerd.

Het programma kan naar wens worden aange-
past door sommige modules te vervangen 
door andere.

- Initiatie vrij klimmen.
- Initiatie klimmen met klimmateriaal 
- Module insecten (zie hieronder)
- Module wildcraft (zie hieronder)



15

SAMEN NAAR "ZERO WASTE"

Samen verkennen we op eenvoudige, creatieve en speelse wijze het concept 'zero waste'. Via 
DIY-workshops, 'natuur' en artistieke initiaties, transformeren we onze ecologische voetafdruk 

in een duurzame handtekening. Van sto� en verven tot zelf natuurlijke kleursto� en maken, via land 
art, naaien, koken met wilde planten en ook het leven van de bever ontdekken, de rode draad is het 
respect voor onze omgeving en het behoud ervan.

SAMEN NAAR "ZERO WASTE"
N

ATU
U

R

Plaats: 
Han-sur-Lesse, Rochefort, Villers-
Ste-Gertrude, Bastogne, Ovifat, 

Wanne, Eupen, Louvain-la-Neuve.

Schoolniveau: 
Kleuter-lager-
middelbaar

Animatie: 
Empreintes et 

Découvertes ASBL

Totaal aantal uren: 
3 dagen: 4 X 3u
4 dagen: 6 X 3u
5 dagen: 8 X 3u

- Het zelfvertrouwen versterken door de 
verbintenis met de natuur, kunst en het 
leven in de wereld rondom ons te stimu-
leren.

- Leergierigheid opwekken door responsa-
bilisering en autonomie.

- De opmerkzaamheid stimuleren, zin ge-
ven om te experimenteren en ontdekkin-
gen nader te onderzoeken.

 Activités proposées:
• "Zero waste", wat is het en hoe begin je 

eraan? Met deze speelse, creatieve ac-
tiviteit, bij voorkeur aan het begin, kan 
iedereen zich vanaf het begin vrij enga-
geren voor een verantwoord verblijf met 
respect voor iedereen. 

• Vervaardigen van shampoo in vaste 
vorm. Creatieve workshop en ontdek-
king van een andere manier van 'consu-
meren' voor hygiëneproducten.

• Op ontdekking naar eetbare wilde 
planten. 

• Versieren van een stof met natuurlijke ele-
menten. Workshop waarbij naar keuze iets 
vervaardigd kan worden (broodzak, tote 

bag, kleine portemonnee, vershouddoek 
met was, ...).

• DIY-schilderen met aardverven en na-
tuurlijke okers.

• DIY-schilderen met natuurlijke plantaar-
dige pigmenten.

• Land Art
• Safari Foto (met een fototoestel op ont-

dekking van de wereld rondom ons)
• De bever, een dier dat "zero waste" goed 

begrepen heeft. 

 Doelstellingen:

Duur van het verblijf (Middenseizoen):
Kleuter:

3 dagen: 96,51€
4 dagen: 135,41€
5 dagen:177,78€

Lager:
3 dagen: 108,69€
4 dagen: 152,84€
5 dagen: 200,46€



Animatie op prijs van een groep van 20 p.

DE WERELD VAN DE INSECTEN
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- Op ontdekking van het leven en het 
oneindig klein.

- Acties ondernemen om insecten in de tuin 
of op school te beschermen en aan te trek-
ken.

- Bewustmaking van de essentiële rol van 
de insecten voor het evenwicht van het  
ecosysteem.

 Doelstellingen:  Basisprogramma:
• Algemene inleiding tot de wereld van de 

insecten: insecten van de 8 orders in hun 
natuurlijke omgeving herkennen en ma-
teriaal van een entomoloog gebruiken.

• De dagvlinders: de verschillende 
soorten herkennen, waarom ze verd-
wijnen en hoe kunnen we deze situatie 
oplossen.

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

• Bestuivende insecten: bestudering en 
observatie van deze insecten en van de 
aanpassing van de planten aan de bes-
tuiving.

• Bouwen van huisjes voor insecten
• Een gastvrije tuin voor insecten: tips en 

trucs om de tuin aantrekkelijker voor in-
secten te maken.

• Aquatische insecten: bestudering van 
deze insecten, indicatoren van de wa-
terkwaliteit.

• Odonata (libellen, ...): op ontdekking van 
deze roofi nsecten en van hun habitat 
(water en lucht). 

• Mieren: kleine wezen met een fascine-
rende organisatie en toewijding aan het 
werk.

• Activiteit ‘s nachts: (secondair) nachteli-
jke insecten aantrekken en studeren.

Plaats: 
Villers-Sainte-Gertrude, 

Rochefort, Han-sur-Lesse, 
Wanne

Schoolniveau: 
Lager en secundair 

onderwijs 

Animatie: 
Gidsenbureau

Totaal aantal uren: 
3 dagen = 12u
4 dagen = 18u
5 dagen = 24u

Duur van het verblijf:
3 dagen: 102,09€
4 dagen: 142,94€
5 dagen: 187,26€

Middenseizoen

Lucht, water of land, insecten zijn overal! Kom en ontdek deze kleine beestjes die belangrijk zijn 
voor het ecosysteem!



-  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 
Middeleeuwen) 

 Doelstellingen:  Basisprogramma:
• Leer zwaardvechten en boogschieten 

en wordt zo een echte ridder. Versla 
tijdens de opleiding rare wezens en 
heksen en dit tijdens een wandeling in 
de bosrijke omgeving van het kasteel 
van Wanne!

• Het Zwaard van Xivry: In de kelders van 
het kasteel heeft men een mysterieuze 
tafel ontdekt met daarop een bijzon-
dere inscriptie en in het midden ervan 
een zwaard. Een oude legende zegt 
dat het zwaard toebehoort aan de fa-
milie Xivry … Ontrafel het mysterie van 
het zwaard en dit door middel van ver-
schillende strijdlustige proeven.

• "Interactieve GPS-wandeling"

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 Middeleeuwen.

ONDEKT DE MIDDELEEUWEN
GE
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ONDEKT DE MIDDELEEUWEN
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Plaats: 
Wanne, 

Villers-Ste-Gertrude

Schoolniveau: 
5de en 6de leerjaar 

en secundair onderwijs

Animatie: 
Avenature

Totaal aantal uren: 
3 dagen: 4 x 3u

Duur van het verblijf:
3 dagen: 124,09€

Middenseizoen

Voor dit programma geldt een mini-
mum van 20 deelnemers.

 Bijkomende informaties:



De Vikingen hadden de gewoonte om het tegen elkaar op te nemen in verschillende proeven. 
Laat de Viking Games beginnen!  Voer verschillende opdrachten uit om goud te verzamelen 

dat je kan gebruiken om spullen te kopen waarmee je het Vikingendorp veiliger kunt maken en 
de handel kunt laten bloeien.
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VIKING GAMES 
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Plaats: 
Villers-Sainte-Gertrude, 

Wanne 

Schoolniveau: 
5de en 6de leerjaar 

Animatie: 
Avenature 

Totaal aantal uren: 
12u

Duur van het verblijf:
3 dagen: 130,69€

Middenseizoen

- Werken in team, deelname en interacties 
bevorderen

- Spelen en onderzoek stimuleren, samen 
een strategie vinden 

- Creativiteit ontwikkelen
- Leren onderhandelen, handel drijven

 Doelstellingen:  Basisprogramma:
• Creatieve workshop-Teamgeest: Een vlag 

maken, een haka (dans) bedenken, een dorp 
(fort) bouwen met materialen uit de natuur, 
een eigen schrift verzinnen (runetekens)   

• Sportieve en strategische workshop Ar-
chery tag: een hindernisbaan bouwen 

en boogschieten.                          
• Verschillende uitdagingen in team: 

zwaardvechten, goud zoeken, touwtrek-
ken, katapult, speerwerpen.

• Sportieve workshop: klimmen om sleutels 
in de wacht slepen.
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Zin in fun en sport? Touwenparcours, discgolf, skilattenrace, funslang, ...Kortom: tal van acti-
viteiten die zullen zorgen voor een aangenaam verblijf!

FUN GAMES 
SPO

RTEN

Plaats: 
Wanne, 

Villers-Ste-Gertrude

Schoolniveau: 
5de en 6de leerjaar 

Animatie: 
Avenature

Totaal aantal uren: 
3 dagen: 12u

Duur van het verblijf:
3 dagen: 130,69€

Middenseizoen

-  Leren samenwerken in groepsverband 
door het vervullen van verschillende op-
drachten, activiteiten en sportieve uitda-
gingen.

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

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

 Doelstellingen:  Basisprogramma:
• Beleef een touwenparcours en een an-

dere activiteit naar keuze zoals rappel, 
monkeyklimmen of boogschieten.

• Ontdek Discgolf: Golf maar dan met 
een frisbee. Na een degelijke speluit-
leg en het aanleren van enkele werp-
technieken  gaan de leerlingen een uit-
dagend parcours aan. 

• Beleef de “Fun Games”: een activiteit 
die bestaat uit diverse opdrachten zoals 

een skilattenrace, de springtapijten, de 
reuzebal, de blindemansrace, funslang, 
helmenrace, reuze puzzel, … De teams 
nemen het tegen mekaar op in een 
aantal sportieve uitdagingen en leren 
onderling samen te werken. Al deze 
opdrachten kunnen worden ingepast in 
een oriëntatieloop. 

• Interactieve GPS-wandeling

Voor dit programma geldt 
een minimum van 20 
deelnemers.

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

MISSION IMPOSSIBLE

Plaats: 
Wanne, 

Villers-Ste-Gertrude

Schoolniveau: 
Secundair  

Animatie: 
Avenature

Totaal aantal uren: 
3 dagen: 4 x 3u

Duur van het verblijf:
3 dagen: 135,09€

Middenseizoen

-  Leer samenwerken en dit dmv diverse en 
gevarieerde opdrachten

-  Leer onderling communiceren
-  Maak hypotheses en test deze uit.

 Doelstellingen:  Basisprogramma:
• Mission impossible. De Bende van Bo-

nalfa heeft ergens een bom geplaatst! 
Het is jullie missie om te infi ltreren in de 
bende om zo de bom terug te vinden en 
onschadelijk te maken. Voor elke uitda-
ging waarin jullie slagen, ontvangen jullie 
informatie over de plaats van de bom.

•  Het project: de teams krijgen een foto 
van een ondergronds doolhof. Met het 
ter beschikking gestelde materiaal die-
nen ze het doolhof na te maken.

•  De communicatieproef: de teams ontvan-
gen materiaal en een walkie 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 spe-

ciale manier.
•  Blind box: Wat zou dit zijn??
• Nitroglycerine: de deelnemers moeten 

radioactief afval transporteren en dit me 
behulp van het ter beschikking gestelde 
materiaal.

•  Touwenparcours + MTB
•  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 moe-
ten echter Benny overtuigen van hun kun-
nen en dit tijdens een examen dat bestaat 
uit: moord in een hotel, de kunstroof, de 
lasers, de bom,…

SP
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