Avontuur
Dieren
Sportkicks
Gezin
Waterfun
Techniek&
Multimedia
Vorming

AFYA is de sportieve jeugddienst van de gezinsbond,
een jeugddienst van en voor alle jongeren.

Sportieve
jeugdkampen 2022
Thuisblijven in de vakantie? Nee toch!?
Houden jouw kinderen net als AFYA van avontuur? Is geen enkele fysieke uitdaging hen te veel? Dan kunnen jouw stoere
bengels hun hart helemaal ophalen op de sensationele AFYA-jeugdkampen tijdens de paas- en zomervakantie. Vlotten
bouwen, een robot in elkaar knutselen, speuren naar sporen, waterkicks aan zee,… Je beleeft en doet het allemaal met
AFYA! Actie, avontuur en adrenaline voor 5-18-jarigen!

PRAKTISCHE INFORMATIE
WEDSTRIJD!

Hoe inschrijven?
Online: via www.afya.be

Voor onze jeugdkampen en vormingen gelden er bijzondere
voorwaarden. Lees ze op voorhand even na op www.afya.be
(doorklikken naar ‘goed om weten’) alvorens in te schrijven.

Voordelen
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Praktische informatie
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Overzichtstabel
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Sportieve jeugdkampen
Avontuur ( 8-16 jaar)
Kijk jij er naar uit om de adrenaline door je lijf te laten
gieren tijdens het schommelen op 10 meter hoogte, een
adembenemend hoogteparcours,…? Geniet dan mee van
een avonturenkamp waar je onder begeleiding van professioneel opgeleide animatoren jouw grenzen verlegt.

Dieren ( 5-18 jaar)
Voor echte dierenliefhebbers zijn er de dierenkampen in
Vlaanderen. Op deze jeugdkampen wordt het verzorgen
van dieren gecombineerd met sport en spel. Ben jij verzot
op paarden, pony’s, koeien, ezels,... Dan is dit jouw uitgelezen kans om een week te vertroeven op één van onze dierenkampen.

Op kamp met je gezin (vanaf 6 jaar)
Heb jij zin om samen met mama en papa op kamp te gaan?
Dan hebben wij goed nieuws voor jou! Wij organiseren
samen met Gezinssport Vlaanderen voor de eerste keer een
kamp voor jong en oud. Kijk snel verder en ontdek wat wij
voor jullie te bieden hebben
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Ben je sportief aangelegd en op zoek naar een nieuwe sport?
Of wens je één of meerdere sporten gedurende een week te
beoefenen? Dan zijn deze sportkicks vast iets voor jou!

f Sportieve jeugdkampen zijn voor 100% fiscaal aftrekbaar
voor kinderen jonger dan 12 jaar, met een maximum van
€11,20 per opvangdag. De attesten worden in de loop van
april 2022 automatisch opgestuurd.
f Wij leveren – op vraag – attesten voor ziekenfondsen
of werkgevers af, bij een eventuele tussenkomst in het
deelnamegeld.
f Bepaalde werkgevers belonen hun personeel met sporten cultuurcheques (max. €100). Stuur de cheques samen
met het inschrijvingsformulier of, bij online inschrijving,
samen met de inschrijvingsbevestiging op naar ons
kantoor (Arduinkaai 16, 1000 Brussel).

Techniek & Multimedia ( 8 -15 jaar)
Gebeten door techniek en elektriciteit? Gek van multimedia? We gaan graag samen deze hippe uitdaging in combinatie met sportieve activiteiten aan!

Kortingen
Waterfun (9-17 jaar)
AFYA laat je genieten van avontuurlijke wateractiviteiten.
Actieve watersporten worden gecombineerd met originele
strandsporten, knotsgekke activiteiten of team-building.

Vorming
We bieden vorming aan voor 15-plussers gebeten door de
animator-microbe. Op onze vormingen is er een leuke afwisseling tussen workshops en fun!
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Sportkicks ( 5-17 jaar)

AFYAnimatorcursus (vanaf 16 jaar)
HoofdAFYAnimatorcursus (vanaf 18 jaar)
Vormingsweekend (vanaf 15 jaar)
Lokale vormingsdagen (vanaf 15 jaar)

Wie een sportief jeugdkamp of
animatorcursus boekt vóór 1 april 2022,
maakt kans om het inschrijvingsgeld
helemaal terug te winnen!

Volgende kortingen gelden enkel voor leden van de Gezinsbond en Gezinssport Vlaanderen (het is bij inschrijving
mogelijk om lid te worden):
f Superledenkorting: €100/persoon (voor jeugdkampen
en cursussen met overnachting), €40 per persoon (voor
jeugdkampen zonder overnachting en weekendformules)
tenzij anders vermeld.
f Vroegboekkorting: vlugge inschrijvers krijgen een
korting van €25 per persoon bij een internaatkamp en
13€ bij een externaat kamp, onmiddellijk verrekend op de
factuur (boeken vóór 1/3/2022 voor een sportief jeugdkamp tijdens de paasvakantie en vóór 1/4/2022 voor de
zomervakantie).
f Tip: Verschillende gemeentes komen tegemoet bij het
volgen van een vorming in het jeugdwerk. Heb jij recht
op een tegemoetkoming in jouw gemeente? Bekijk het
overzicht op www.afya.be/animatorcursus.

Vervoer
Vervoer van en naar de kampplaats is ten laste van de ouders
tenzij anders vermeld.

Communicatie op het kamp
We vragen onze kampleid(st)ers om minstens 1 foto te
bezorgen vanop het kamp. Deze foto wordt tijdens de kampweek op onze facebookpagina geplaatst. De overige foto’s
worden na het kamp op onze website geplaatst.
Een foto van zoon en/of dochter zien tijdens het kamp?
Geef bij inschrijving dan zeker de toestemming voor het
maken en publiceren van foto’s (vinkje aanduiden)!
Een gsm of smartphone is niet bevorderlijk voor de kampsfeer! Daarom werken we met afspraken op onze jeugdkampen. Deze verschillen naargelang de aanwezige leeftijden
op de kampplaats:- Kinderen tot max. 12 jaar: Laat je GSM,
smartphone, tablet,... thuis.- Kinderen vanaf 12 jaar of een
mix van kinderen jonger en ouder dan 12 jaar op dezelfde
kampplaats: De kampleiding zal een beperkt GSM-gebruik
organiseren voor wie echt niet zonder kan.

Voorbeelden
berekening kampprijs
Kamp ‘Ponyplezier’ in Lichtaart
(6 dagen met overnachting)
Kampprijs:
Korting lid Gezinsbond:
Vroegboekkorting:
Fiscaal attest:
Attest ziekenfonds:
Totaalprijs kamp:

€ 401
- € 100
- € 25
- € 67,20
- € 30
€178,8

Kamp ‘Circus’ in Hamme
(5 dagen zonder overnachting)
Kampprijs:
Korting lid Gezinsbond:
Vroegboekkorting:
Fiscaal attest:
Attest ziekenfonds:
Totaalprijs kamp:

€ 189
- € 40
- € 13
- € 56
- € 25
€55
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Je mening telt!

Datum

Na afloop van de AFYA-jeugdkampen vragen we feedback
aan alle deelnemers, ouders en animatoren. Aan de hand
daarvan optimaliseren we steeds ons aanbod. Voor 2022 zijn
hier onder andere de volgende volgende aanpassingen en aandachtspunten uit voortgekomen:
f Grootte van de groep: er wordt aangegeven dat kleine
groepen geappreciëerd worden, wij blijven daarom hierop
inzetten.
f Extra kamp voor jongeren met ASS: extra aanbod in
Oostende in samenwerking met de Liga Autisme Vlaanderen.
f Voeding: we geven op onze website de meest voorkomende dieetmogelijkheden mee per kamplocatie (met
overnachting).

Thema

Leeftijd

prijs

ledenprijs

SPORTKICKS
4-8 april

Mechelen

Ropes & fun*

7-14 jaar

€127

€87

3-9 juli

Lichtaart

Mega-magie

8-10 jaar

€349

€249

3-9 juli

Lichtaart

CSI-AFYA

10-12 jaar

€349

€249

18-22 juli

Sint-Jan-in-Eremo

Escape-Room

10-14 jaar

€369

€269

18-22 juli

Hamme

Circus*

7-14 jaar

€189

€149

18 - 20 juli +
22 juli

Brasschaat

Actie Reactie*

9-14 jaar

€137

€97

24-27 juli

Lokeren

Kabouter pret

5-7 jaar

€203

€163

27-29 juli

Lokeren

Kabouter pret

5-7 jaar

€193

€153

24-29 juli

Lokeren

Ridders & prinsessen

8-12 jaar

€390

€290

25-29 juli

Sint-Jan-in-Eremo

Escape-Room

10-14 jaar

€369

€269

31 juli - 5 aug

Oostmalle

Schermen & Boogschieten

12-17 jaar

€482

€382

1-5 aug

Mechelen

Ropes & fun*

7-14 jaar

€127

€87

TECHNIEK EN MULTIMEDIA

OVERZICHTSTABEL
Datum

Locatie

Locatie

Thema

Leeftijd

Prijs

Ledenprijs

AVONTUUR

10-15 juli

Houthalen

De Techniekfabriek

9-13 jaar

€503

€403

10-15 juli

Houthalen

Back to the future

9-13 jaar

€503

€403

17-22 juli

Beersel

Urban art

12-15 jaar

€450

€350

17-22 juli

Beersel

3D-experience

8-12 jaar

€380

€280

7-13 aug

Maaseik

Techniek Magnifiek

10-12 jaar

€385

-

7-13 aug

Maaseik

Tricks & Technix

13-15 jaar

€385

-

11-15 april

Wetteren

Bangelijk Boskamp

8-12 jaar

€329

€229

31 juli - 5 aug

Comblain

Puur Avontuur

13-16 jaar

€550

€450

21-27 aug

Aalter

Adventure into the wild

12-16 jaar

€467

€367

21-27 aug

Aalter

Bushcraft

8-12 jaar

€369

€269

4-8 juli

Houthalen

Windsurfen & watersport*

9-17 jaar

€145

€105

22-26 aug

Wetteren

Bangelijk Boskamp

8-12 jaar

€329

€229

17-22 juli

Oostduinkerke

@TheBeach

10-14 jaar

€463

€363

18-22 juli

Houthalen

Watersport & adventure*

9-17 jaar

€205

€165

24-30 juli

Oostende

Summer@Sea

15-17 jaar

€385

-

1-5 aug

Houthalen

Windsurfen & watersport*

9-17 jaar

€145

€105

8-12 aug

Houthalen

Windsurfen & watersport*

9-17 jaar

€145

€105

15-19 aug

Houthalen

Watersport & adventure*

9-17 jaar

€205

€165

22-26 aug

Houthalen

Watersport & adventure*

9-17 jaar

€205

€165

DIEREN

WATERFUN

3-8 juli

Veurne

Beestig!

8-12 jaar

€399

€299

10-16 juli

Lichtaart

Pony & Gym

8-12 jaar

€435

€335

10-16 juli

Lichtaart

Pony & Dans

8-12 jaar

€435

€335

18-22 juli

Sint-Jan-In-Eremo

Paardrijden

10-15 jaar

€460

€360

18-22 juli

Sint-Jan-In-Eremo

Paardrijden XL

16-18 jaar

€460

€360

25-29 juli

Sint-Jan-In-Eremo

Paardrijden

10-15 jaar

€460

€360

25-29 juli

Sint-Jan-In-Eremo

Paardrijden XL

16 -18 jaar

€460

€360

3-8 april

Lokeren

AFYAnimatorcursus

+16 jaar

€375

€275

7-12 aug

Veurne

Beestig!

8-12 jaar

€399

€299

3-8 april

Lokeren

Hoofdanimatorcursus

+18 jaar

€375

€275

14-19 aug

Veurne

Beestig!

8-12 jaar

€399

€299

1-6 augustus

Oostmalle

AFYAnimatorcursus

+16 jaar

€375

€275

14-19 aug

Lichtaart

Ponyplezier

10-14 jaar

€401

€301

14-16 oktober

Nog te bepalen

Vormingsweekend 2022

+15 jaar

**

**

21-26 aug

Lichtaart

Ponyplezier

8-12 jaar

€401

€301

21-26 aug

Veurne

Beestig!

8-12 jaar

€399

€299

VORMING

*Kamp zonder overnachting
** De prijs zal je kunnen terugvinden eind augustus op de website

OP KAMP MET JE GEZIN
25-29 juli

4

Wetteren

Op bangelijk boskamp met je 6-... jaar
gezin

vanaf €310
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AVONTUUR
DE BOSKABANNE - WETTEREN
COMBLAIN FAIRON - HET JACHTPAVILJOEN
f Gelegen aan de oevers van de Ourthe
f Aan de rand van een 14ha-groot bos
f Slaapkamers voor 12 personen met stapelbedden

f Ruime animatiezaal
f Speelbos vlakbij het vakantiehuis
f Onze eigen keukenploeg op kamp

Bangelijk boskamp
Puur avontuur
Dat dit jeugdkamp avontuurlijk wordt, dat staat vast! We
maken kennis met speleologie, vlottentocht en/of kajak,
teambuilding, hoge touwenpistes, shelters bouwen, 2-daags,
rappel, … Avontuurlijk, niet? Deze activiteiten leveren beslist
heel wat leuke kampverhalen op! Ook een gezellig kampvuur
en een spannende laserbattle mogen we niet vergeten !

UITBLINKER

UITBLINKER

We maken een middagmaal op een
zelfgemaakt vuur!

Laat de adrenaline maar stromen
tijdens de freejump, een sprong in
het lege met op het einde een zachte
landing… Eén en al adrenaline en enig
in Europa! Een echte must, go for it!

PRAKTISCH: Inbegrepen in de prijs is het vervoer per bus
van en naar de kampplaats. De opstaphaltes bevinden zich
in Heverlee, Antwerpen en Gent. Over de uren van vertrek en
terugkomst wordt na inschrijving gecommuniceerd.

Datum
31 juli - 5 aug
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Start
Zo 14u

Einde
Vrij 16u

Thema
Puur Avontuur

Leeftijd
13-16 jaar

Vertoef je graag in de natuur en het bos? Dan is dit kamp ongetwijfeld iets voor jou. We verblijven in de boskabanne, een gezellig huis
gelegen in de bosrijke omgeving van het prullenbos. Naast spannende
bosspelen en oriëntatietechnieken staat er ons ook een initiatie bushcraft te wachten, waarbij je leert een eigen vuur te maken. En natuurlijk kan de nodige portie sport- en spelplezier met de AFYAnimatoren
niet ontbreken!

Prijs
€550

Datum

Start

Einde

Thema

Leeftijd

Prijs

Ledenprijs

11–15 april

ma 9u30

vrij 12u

Bangelijk boskamp

8-12 jaar

€329

€229

22-26 aug

ma 9u30

vrij 12u

Bangelijk boskamp

8-12 jaar

€329

€229

Ledenprijs
€450
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DIEREN
AALTER - DE KATTENBERG

LICHTAART - DE HOGE RIELEN

f Nieuwbouwlokalen met grote slaapzalen
f Grote speelweides
f Omringd door privébos van 3 hectare

f Jeugdcentrum gelegen te midden van 220 ha bos, heide

en ander natuurschoon

f Slaapkamers van 2-12 personen
f Manege De Rietbeemden met twee binnenpistes en één

buitenpiste

Bushcraft
Bij bushcraft draait het om (over)leven in en met de natuur.
We bouwen hutten en leren verschillende vuren maken.
(o.a. met tondel en firestick). We maken ook houten gebruiksvoorwerpen zoals een lepel en een kom. We sjorren
leuke constructies en maken een katapult uit hout en
een fietsband. Er staat ook een uitstap naar Kuikuit, een
adventurepark in Beernem, op het programma.

UITBLINKER

PRAKTISCH: Op dit jeugdkamp slaap je op je eigen luchtmatras of veldbed en neem je je eigen fiets (+helm) mee.

We koken een avond op houtvuur
en maken er brood en een soepje met
plantjes uit de natuur.

Pony & dans
Van maandag tot en met vrijdag fietsen we in de voormiddag
naar de manege. We vertoeven er telkens 2 uren. Het ene uur
rijden we op de pony's, het andere uur verzorgen we ze. Het
is geen probleem als je nog geen ervaring hebt in paardrijden,
ook als beginner kan je hier de kneepjes van het vak leren.
Daarnaast kan je je dagelijks helemaal uitleven tijdens 2 uren
dansinitiatie. Hierbij komt er dagelijks een andere dansstijl
aan bod. Let's dance!

Pony & gym

Adventure into the wild
We laten heel wat stoere buitensportactiviteiten op je los:
paintball, luchtpistool-, karabijn- en boogschieten, Hungergames, oriëntatietocht en nog zoveel meer!
We maken ook een kampvuur zonder lucifers, ontdekken de
woudloperskeuken en bakken zelf brood en vlees op houtskolen. We spelen spannende nachtspellen om nooit te vergeten!
Als absolute topper gaan we op driedaagse: we slapen in legertentjes, maken ons eigen eten op verplaatsing en trotseren
het donker. Gaat je hart al sneller slaan bij het lezen van dit
avontuurlijke programma? Surf dan vliegensvlug naar onze
website en ontdek het volledige programma!

Je krijgt initiatie in twee uitdagende sporten: ponyrijden en
gymnastiek. In de sportzaal leven we ons uit op toestellen
en leren we allerhande gymnastische grondoefeningen. Van
maandag tot en met vrijdag fietsen we in de namiddag naar
de manege. Hier rijden we telkens 1 uur op de pony's en verzorgen we ze 1 uur. Het is geen probleem als je nog geen ervaring hebt in paardrijden, ook als beginner kan je hier de
kneepjes van het vak leren.

PRAKTISCH: Op deze jeugdkampen neem je, indien je dit
wenst, een eigen fiets (+helm) mee. Er zijn ook fiets(helm)
en beschikbaar.

UITBLINKER

(voor beide kampen) Bij mooi weer
plonsen we in de zwemvijver op het
domein van de Hoge Rielen

PRAKTISCH: Op dit jeugdkamp slaap je op je eigen luchtmatras of veldbed en neem je je eigen fiets (+helm) mee.

Datum
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Start

Einde

Thema

Leeftijd

Prijs

Ledenprijs

Datum

Start

Einde

Thema

Leeftijd

Prijs

Ledenprijs

Zo 18u

Za 11u

Pony & Dans

8-12 jaar

€ 435

€ 335

Zo 18u

Za 11u

Pony & Gym

8-12 jaar

€ 435

€ 335

21 – 27 aug

Zo 18u

Za 11u

Bushcraft

8-12 jaar

€369

€269

10-16 juli

21 – 27 aug

Zo 14u

Za 11u

Adventure into the wild

12-16 jaar

€467

€367

10-16 juli
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LICHTAART - HUIZE RADESKE
f 2 slaapzalen met stapelbedden
f Paardrijden in Stal Eerselingen, een grote manege met

een 60-tal paarden en pony’s

SINT-JAN-IN-EREMO - DE BOEREKREEK
f Ruime, moderne 2- of 4-persoonskamers
f Natuurrijke omgeving met grote waterplas
f Manege met een grote overdekte en buitenpiste

Ponyplezier!
Van maandag tot en met vrijdag (behalve op woensdag) vertoeven we dagelijks 4
uren in de manege. Bij aanvang maken we een groepsindeling op basis van niveau
en leeftijd. Het is hierbij geen probleem als je nog nooit op een pony gereden hebt.
Ook starters komen aan hun trekken. Er worden telkens 2 uren praktische rijles
voorzien, aangevuld met 2 uren verzorging van de pony's. Op het programma van
het ponyrijden staan zitoefeningen, zelfstandig rijden, sturen en overgangen maken,
teugelvoering, galop en draf rijden en springen. Daarnaast staat er ook heel wat
sport- en spelplezier met de AFYAnimatoren op het programma.

Paardrijden

UITBLINKER
Op woensdag trekken we naar
Bobbejaanland!

We vertoeven een hele week tussen jouw lievelingsdieren in De Boerekreek. Op maandagmorgen maken we een
groepsindeling. We rijden dagelijks 2 uren paard. Op het
programma staan zitoefeningen, zelfstandig rijden, sturen en
overgangen maken, teugelvoering, galop en draf rijden en
springen. Daarnaast gaan we in de stallen dagelijks 2 uren
aan de slag om te helpen met de verzorging van de paarden.
Het is geen probleem als je nog geen ervaring hebt in paardrijden, ook als beginner kan je hier de kneepjes van het vak
leren.

Paardrijden XL
Datum

Start

Einde

Thema

Leeftijd

Prijs

Ledenprijs

14-19 aug

Zo 18u

Vrij 17u

Ponyplezier

10-14 jaar

€ 401

€ 301

21-26 aug

Zo 18u

Vrij 17u

Ponyplezier

8-12 jaar

€ 401

€ 301

Ben jij tussen 16 en 18 jaar en ben jij een paardenmeisje of
-jongen in hart en nieren? Heb je zin om een week te vertoeven tussen de paarden? Ook als je nog geen ervaring hebt met
paardrijden ben je welkom op dit jeugdkamp.
Wij maken de ruiter in jou wakker. Geniet elke dag van een
portie paardrijden en verzorging. Daarnaast krijg je ook dagelijks een portie sport- en spelplezier. Met een eigen animator
en jouw aanwezigheid word ons 16+ kamp een knaller van
formaat.

VEURNE - DE BOERDERIE
f Nieuw gebouw
f Slaapzalen met stapelbedden
f Rustige omgeving

UITBLINKER

We maken een uitstap met een
huifkar!

UITBLINKER
Onze slaapvertrekken bevinden zich op
de manege zelf. We vertoeven dus heel
de week letterlijk tussen de paarden!

Beestig !
We verblijven een weekje op de boerderij waar we de dieren helpen voederen. Daarnaast maken we zelf een brood en verse frietjes. We bezoeken enkele boerderijen
in de buurt. Op de paardenboerderij kammen we de paarden, helpen we de stallen
proper maken,… In de boerderij van Jef en Margriet aaien we dan weer de koeien en
kalfjes. We leven ons uit in de boerenfitometer en spelen een lekker smulspel! Daarnaast zijn er dagelijks leuke sporten en spelletjes voorzien. Geen tijd voor verveling
dus!
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Datum

Start

Einde

Thema

Leeftijd

Prijs

Ledenprijs

3 - 8 juli

Zo 18u

Vrij 17u

Beestig

8-14 jaar

€ 399

€ 299

7 - 12 aug

Zo 18u

Vrij 17u

Beestig

8-14 jaar

€ 399

€ 299

14 - 19 aug

Zo 18u

Vrij 17u

Beestig

8-14 jaar

€ 399

€ 299

21 - 26 aug

Zo 18u

Vrij 17u

Beestig

8-14 jaar

€ 399

€ 299

Praktisch: Tijdens deze periode organiseert AFYA ook een Escape Room kamp in de Boerekreek

Datum

Start

Einde

Thema

Leeftijd

Prijs

Ledenprijs

18 - 22 juli

Ma 9u30

Vrij 17u

Paardrijden

10 - 15 jaar

€ 460

€ 360

25 - 29 juli

Ma 9u30

Vrij 17u

Paardrijden XL

16 - 18 jaar

€ 460

€ 360

18 - 22 juli

Ma 9u30

Vrij 17u

Paardrijden

10 - 15 jaar

€ 460

€ 360

25 - 29 juli

Ma 9u30

Vrij 17u

Paardrijden XL

16 - 18 jaar

€ 460

€360
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SPORTKICKS

SINT-JAN-IN-EREMO - DE BOEREKREEK
f Ruime, moderne 2- of 4-persoonskamers
f Natuurrijke omgeving met grote waterplas

MECHELEN - SPORTHAL PAARDENSTRAATJE

Escape room

*Zonder overnachting

f Ruime, lichte sporthal
f Kamp in samenwerking met rope-skipping club ROM Skip-

pers mechelen

Ropes & fun*
Rope-Skipping, da’s zoveel meer dan gewoon touwtjespringen. Maak je klaar voor dagelijks 3 uren
spring- en draaiplezier. Van single rope tot double dutch of 2 in 1, er zijn 1001 mogelijkheden om
met de touwen aan de slag te gaan. Daarnaast zorgen onze animatoren voor leuke spelletjes tijdens
het funsporten. Ready? Set? Go!
PRAKTISCH: Tijdens dit jeugdkamp worden de activiteiten dagelijks van 9u tot 16u30 gepland en
is er opvang van 8u-9u en 16u30-17u.

Ben je lid van de ROM Skippers Mechelen en geen lid van de Gezinsbond of Gezinssport Vlaanderen? Vraag via
afya@gezinsbond.be je persoonlijke kortingscode aan en geniet ook van het ledentarief.

Datum

Start

Einde

Thema

Leeftijd

Prijs

Ledenprijs

4 - 8 april

9u

16u30

Ropes & Fun*

7 - 14 jaar

€ 127

€ 87

1 - 5 aug

9u

16u30

Ropes & Fun

7 - 14 jaar

€ 127

€ 87

Hou jij ervan om raadsels te ontrafelen, puzzels op te lossen, cryptische aanwijzingen te
volgen, verbanden te zoeken, samen te werken,…? Dan moet je er ongetwijfeld bij zijn op
dit jeugdkamp! Van maandag tot en met donderdag krijg je dagelijks een heuse escapeopdracht voorgeschoteld: binnen de opgegeven tijd met jouw team ontsnappen (uit een
ruimte). Wie kan het vaakst ontsnappen? Daarnaast krijg je ook dagelijks de tijd om je eigen
escape room uit te werken. Op vrijdag spelen jullie elkaars escape spel! Ook op het programma: een bosspel, teambuilding, new games, een avondje lasergamen,….

Praktisch: Tijdens deze periode organiseert AFYA ook paardrijdkampen in de Boerekreek

Datum

Start

Einde

Thema

Leeftijd

Prijs

Ledenprijs

18 - 22 juli

Ma 9u30

Vrij 17u

Escape Room

10-14 jaar

€ 369

€ 269

25 - 29 juli

Ma 9u30

Vrij 17u

Escape Room

10 - 14 jaar

€ 369

€ 269

HAMME - SPORTHAL MEULENBROEK
f Alle activiteiten in en rond de gemeentelijke sporthal
f Samenwerking met circus Picolini

LICHTAART - DE HOGE RIELEN
f Jeugdcentrum gelegen te midden van 220 ha. bos, heide

*Zonder overnachting

en andere natuurschoon

f Slaapkamers van 2-12 personen

Circus*

Mega-magie

Iedereen hangt wel eens graag de clown uit. Maar hoe al die circuskunstjes in elkaar steken,
dat is een ander paar mouwen! We strijken in Hamme neer samen met Circus Picolini.
Je leert tijdens dit jeugdkamp hoe het er in een echt circus aan toe gaat. We starten op
maandag met het opzetten van een echte circustent. Je leert deze week een heleboel circus
skills: trucjes uitvoeren met een diabolo, je eerste stapjes zetten als jongleur, bordjes draaien,
je evenwicht oefenen op een rolla rolla, bal of ton,…

Wil jij je laten onderdompelen in de wondere wereld van tovenaars en feeën? Wacht jij nog steeds
op de brief met het nieuws dat je toegelaten bent in een echte tovenaarsschool? Dan is dit kamp
beslist iets voor jou! Je leert de leukste goocheltrucs en experimenteert erop los met toverdrankjes
en brouwsels. Daarnaast leven we ons uit tijdens toverachtige bosspelen en spannende laserbattles.

CSI-AFYA

Praktisch: Tijdens dit jeugdkamp worden de activiteiten dagelijks van 9u tot 16u30 gepland
en is er opvang van 8u-9u en 16u30-17u. Je neemt je eigen lunchpakket mee.

Dit kamp is er eentje voor echte speurneuzen! Op het programma: een groot cluedo-rode draad spel doorheen het hele
kamp, een sporenonderzoek, een coördinaten-schattentocht, een spannende laserbattle waarin je je sluipskills kan laten
zien en nog zoveel meer. Naast al dat speur- en sluipwerk staat er ook heel wat sport en spel plezier op de planning en als
kers op de taart nemen we bij mooi weer een duik in de zwemvijver van De Hoge Rielen!

12

UITBLINKER

Datum

Start

Einde

Thema

Leeftijd

Prijs

Ledenprijs

3 - 9 juli

Zo 18u

Zat 11u

Mega-Magie

8 - 10 jaar

€ 349

€ 249

3 - 9 juli

Zo 18u

Zat 11u

CSI-AFYA

10 - 12 jaar

€ 349

€ 249

Op vrijdag nodigen we (groot)ouders, zussen, broers, vriendjes en vriendinnetjes uit voor een echte circusshow met jou en echte circusartiesten in de hoofdrol. Het startuur van de show wordt later nog
gecommuniceerd.

Datum

Start

Einde

Thema

Leeftijd

Prijs

Ledenprijs

18 - 22 juli

9u

16u30

Circus

7 - 14 jaar

€ 189

€ 149
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BRASSCHAAT - SPORT VLAANDEREN BRASSCHAAT

OOSTMALLE -PROVINCIAAL VORMINGSCENTRUM

f Prachtige groene ligging
f Gratis drankje tijdens elke middagpauze
f Eigen hoogteparcours en boogschietstand

f Modern complex omgeven door een 12ha groot bosdomein
f Meerpersoonskamers
f Uitgebreide sportaccommodatie

Schermen & boogschieten

*Zonder overnachting
Actie Reactie*

Voor Robin Hoods & William Tells in wording! Elke dag krijg je 2 uren initiatie schermen en 2 uren initiatie boogschieten van gediplomeerde animatoren. Deze sporttakken worden afgewisseld met andere sportieve nevenactiviteiten, zoals hockey, balspelen, frisbee,… Ook leven we ons uit tijdens een spannende lasergame in het bosrijke
Oostmalle. Allez!

Zin in actie dicht bij huis? Op dit jeugdkamp kan je overdag spelen en ravotten, maar geniet je
‘s avonds van je eigen bed. Hou je klaar voor een grote dosis sport en spel zoals hockey, frisbee,
voetbal, honkbal, één tegen allen,… Nood aan actie? Check! We leren je de kneepjes van het boogschieten en lasergamen en nodigen je uit in het Stoerwoud (speelbos waar je over, onder, tussen,...
bomen veilig kan klauteren en ravotten).

Praktisch: tijdens deze periode organiseert AFYA ook een animatorcursus in het provinciaal vormingscentrum.

Praktisch: Op dit jeugdkamp neem je je eigen lunchpakket mee, een drankje tijdens de middagpauze is voorzien. De activiteiten zijn dagelijks van 9u-16u30 gepland. Er is opvang van 8u-9u en
16u30-17u. Op donderdag 21 juli 2022 is er geen kamp, dan is de sporthal gesloten omwille van de
feestdag.

Datum

Start

Einde

Thema

Leeftijd

Prijs

Ledenprijs

18 - 20 juli +
22 juli

9u

16u30

Actie Reactie

9 - 14 jaar

€ 137

€ 97

Datum

Start

Einde

Thema

Leeftijd

Prijs

Ledenprijs

31 juli - 5 aug

Zo 18u

Vrij 17u

Schermen & boogschieten

12 - 17 jaar

€ 482

€ 382

LOKEREN - VERLOREN BOS
f Overnachten in een kasteel
f Slaapkamers van 4-12 personen
f Gelegen in het park ‘Verloren Bos’, vlakbij de Durme

GEZIN

UITBLINKER
Met onze meest ervaren animatoren en een aangepast programma
kunnen de jonge deelnemers wennen aan het nieuwe concept van op
kamp gaan.

WETTEREN - BOSKABANNE
f Ruime animatiezaal
f Speelbos vlakbij het vakantiehuis
f Onze eigen keukenploeg op kamp

Kabouter Pret
Dit minikamp is er speciaal voor onze allerjongste deelnemers. Kabouter Pret laat je kennis maken met alles wat er op een
jeugdkamp gebeurt. Van ravotten in de uitgestrekte bossen tot spelen in de paddenstoelenparachute. Je leert je verstoppen
op de gekste plaatsen en kan je helemaal uitleven tijdens toffe tikspelletjes. Bovendien gaan we samen met Kabouter Pret
tijdens dit jeugdkamp op zoek naar paddenstoelen en kabouters. Na een gezellige avondactiviteit vallen we als kaboutertjes
in slaap in ons bed. Dit wordt gegarandeerd een minikamp met maxipret!

Bangelijk Boskamp

Ridders en prinsessen
Heb jij altijd al een stoere ridder of prinses willen worden? Heb jij alle eigenschappen om een goede ridder of
prinses te zijn zoals moed, trouw, kracht, eerlijkheid,... kortom: ben jij de ideale kandidaat om toe te treden tot de
AFYA-orde? Meld je dan aan door je in te schrijven voor dit sprookjesachtige kamp. We spelen doorheen de week
verschillende spelen waarin je kan bewijzen dat je een echte ridder of prinses bent, denk maar aan een super
spannend bosspel, een mega 1 tegen allen, een echte laserbattle,... Ook je creativiteit zal van pas komen tijdens
enkele knutselactiviteiten in thema. Word jij een nieuwe prins, ridder of prinses in onze AFYA-orde?
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Datum

Start

Einde

Thema

Leeftijd

Prijs

Ledenprijs

24 - 27 juli

Zo 18u

Woe 14u

Kabouter pret

5 - 7 jaar

€ 203

€163

27 - 29 juli

Woe 18u

Vrij 17u

Kabouter pret

5 - 7 jaar

€ 193

€ 153

24 - 29 juli

Zo 18u

Vrij 17u

Ridders & prinsessen

8 - 12 jaar

€ 349

€ 249

We organiseren dit kamp in samenwerking met Gezinssport Vlaanderen, de sportdienst
van de Gezinsbond. Naast de groepsactiviteiten voorzien we op woensdag enkele activiteiten voor volwassenen en kinderen apart. De AFYA-animator neemt de groep kinderen
op sleeptouw. Voor de volwassenen plannen we die dag een uitstap naar Wetteren o.l.v. een
Gezinssport-monitor.

*Meer info en inschrijven kan u vinden op de website van Gezinssport Vlaanderen:
aanbod.gezinssportvlaanderen.be

Datum

Start

Einde

Thema

Leeftijd

25 - 29 juli

11u

16u

Op bangelijk boskamp met je gezin

6 - ...

Prijs

Ledenprijs

Vanaf €310
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TECHNIEK &
MULTIMEDIA

BEERSEL - HANENBOS
f Hedendaags en comfortabel jeugdverblijfscentrum
f Slaapkamers van 4-6 personen
f Middenin 15ha bos, naast het domein van Huizingen

Urban art
HOUTHALEN - DE BOSBERG

Welkom in de wondere wereld van Urban Art! Samen met Nathan van Nave komen we alles
te weten over streetart, graffiti en pop art en gaan hier natuurlijk ook creatief mee aan de slag
met o.a. een echt graffitiwerk. Het hoogtepunt van de week wordt ongetwijfeld onze uitstap naar
Brussel voor een echte street-art tour door de stad. Ben jij een creatieveling die graag bezig is met
kunst in al zijn vormen? Dan is dit kamp zeker en vast iets voor jou.

f Gelegen in natuurpark Midden-Limburg
f Meerpersoonskamers met eigen sanitair
f Sporthal, zwembad, tennisterreinen en polyvalent buitensportterrein

3D-Experience

Back to the future
Wil jij weten hoe de toekomst eruit ziet? Dan kan je niet ontbreken op dit kamp! We trekken
3 volledige dagen en 1 halve dag met de bus naar de Techniek- en Wetenschapsacademie. We
vliegen er met een drone (een onbemand luchtvaartuig) en bouwen en programmeren een robot.
We onderzoeken daarnaast hoe je op basis van wind energie kan opwekken en maken een eigen
windmolen die je mee naar huis mag nemen! Daarnaast bouwen we een mini elektrisch voertuig
en gaan we langs bij de apotheeklaborant. Want in de toekomst maak je je tandpasta, massageolie en dagcrème toch gewoon zelf!? Naast deze nieuwe technieken plonsen we in het zwembad,
spelen we de spannendste lasergames en doen we lekker old school een oriëntatietocht.

Datum

Start

Einde

Thema

Leeftijd

Prijs

Ledenprijs

17 - 22 juli

Zo 18u

Vrij 17u

Urban Art

12-15 jaar

€ 450

€ 350

17 - 22 juli

Zo 18u

Vrij 17u

3D-Experience

8 - 12 jaar

€ 380

€ 280

UITBLINKER

INTERNAAT AMIGO - MAASEIK

UITBLINKER
Voor beide kampen: We maken een uitstap naar KUKA, een echt
robotbedrijf!

De Techniekfabriek
We trekken 3 volledige dagen en 1 halve dag met de bus naar de Techniek- en Wetenschapsacademie. Hier leren we jou onder andere vliegen met een drone (een onbemand luchtvaartuig),
een eigen computerspel ontwerpen, een robot programmeren en bouwen, een eigen ontwerp
tekenen om met een 3D-printer te printen,… Naast deze nieuwe technieken leven we ons
uit tijdens superleuke sport- en spelactiviteiten. We plonsen in het zwembad, spelen bal- en
slagsporten en geven ons helemaal tijdens super spannende pleinspelen.

Datum

Start

Einde

Thema

Leeftijd

Prijs

Ledenprijs

10 - 15 juli

Zo 18u

Vrij 17u

Back to the future

9 - 13 jaar

€ 503

€ 403

10 - 15 juli

Zo 18u

Vrij 17u

De Techniekfabriek

9 - 13 jaar

€ 503

€ 403
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3 uur per dag maken we de coolste 3D-prints en 3D-ontwerpjes. Zo maken we een naamkaartje, een
mini-hoovercraft, een muziekdoosje, lichtgevend materiaal en nog meer! Daarnaast staan er ook toffe
spelen op het programma met onder andere lasergame. Mis dit supercoole kamp niet! We maken ook
heel wat 3D-prints deze week die je allemaal mee naar huis mag nemen als souvenir!

Deze kampen zijn er exclusief voor kinderen en jongeren met ASS en worden in samenwerking met de Liga
Autisme Vlaanderen georganiseerd. Voldoende begeleiding, zowel thuisbegeleiders als animatoren, zorgen voor
een zorgeloze week voor de deelnemers.

f Individuele slaapkamer voor iedere deelnemer
f Aparte en aangepaste ruimtes tijdens de activiteiten
f Specifieke begeleiding vanuit de Liga Autisme Vlaanderen

Techniek Magnifiek

Tricks & Technix

Elke voormiddag komen de mensen van de Techniek- en Wetenschapsacademie naar het internaat voor heel wat wetenschapspret. Ze leren jou
onder andere vliegen met een drone (een onbemand luchtvaartuig), een
eigen computerspel ontwerpen, een robot programmeren en bouwen,
een eigen ontwerp tekenen om met een 3D-printer te printen,… We
maken ook onze eigen zaklamp! Naast deze nieuwe technieken leven we
ons uit tijdens superleuke sport- en spelactiviteiten.

Vijf dagen lang word je ondergedompeld in de wereld van techniek en
multimedia. Je leert vliegen met een drone (een onbemand luchtvaartuig), mag een eigen computerspel ontwerpen en een robot programmeren en bouwen. Je tekent ook een eigen ontwerp om met een 3D-printer
te printen! Op en top wetenschapspret dus! Naast deze nieuwe technieken
leven we ons uit tijdens superleuke sport- en spelactiviteiten.

Praktisch: voor dit kamp is een diagnose ASS bij de deelnemer vereist naast een verklaring dat je geen gebruik maakt van het NRTH-aanbod van het
VAPH. (bv MFC, PAB,...). Voor dit kamp organiseren we met elke deelnemer vooraf een gesprek om aan alle noden te kunnen voldoen.

Datum

Start

Einde

Thema

Leeftijd

Prijs

Ledenprijs

7 - 13 aug

Zo 15u

Zat 10u30

Techniek Magnifiek

10 - 12 jaar

€ 385

/

7 - 13 aug

Zo 15u

Zat 10u30

Tricks & Technix

13 - 15 jaar

€ 385

/
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WATERFUN

HOUTHALEN - DE PLAS
f Zwemvijver van 20 ha
f Zandstrand met afgebakende zwemzone
f In samenwerking met WAC Limburg

OOSTDUINKERKE - HOGE DUIN
f Op 500m van het strand van Oostduinkerke
f Slaapkamer van 4 tot 7 personen
f Polyvalente zalen en ruime speelterreinen

*Zonder overnachting

@TheBeach

Watersport & Adventure*

Ben jij een beachbabe of -hunk die graag op het strand vertoeft? Dan moet je erbij zijn
tijdens @ the beach waar we dagelijks naar het strand trekken voor een plons in de
zee en strandspelen. We duiken ook de duinen in tijdens een spannende lasergame en
glijden van de glijbanen in het zwembad van Sunparks. Als kers op de taart maken we
een uitstap naar Plopsaland De Panne.

Deze zomer kan je in Houthalen terecht voor Watersport & Adventure. In de vooren één namiddag mag je je verwachten aan heel wat avontuurlijke activiteiten zoals
mountainbike, boogschieten, archery tag, hoog touwenparcours, boomklimmen,
zipline, pamperpaal,... In de namiddag gaan we vier dagen het water op en maken we
kennis met kajak, vlotten bouwen en SUP (rechtopstaand roeien). Kan je geen genoeg
krijgen van het water? Dan kan je ook kiezen om 4 voormiddagen adventure in te
ruilen voor lessen Windsurfen. 1 dag heeft de volledige groep survival.

Datum

Start

Einde

Thema

Leeftijd

Prijs

Ledenprijs

17 - 22 juli

Zo 18u

Vrij 17u

@TheBeach

10-14 jaar

€ 463

€ 363

Praktisch: Dit jeugdkamp gaat door van maandag tot en met vrijdag van 9u15u tot
16u15.

Windsurfen & Watersport*
OOSTENDE - DE OESTERPUT

Deze zomer kan je in Houthalen terecht voor Windsurfen en Watersport. De focus
tijdens deze kampweek ligt op het leren windsurfen. Windsurfen is een watersport
die wordt beoefend met behulp van een surfplank waarop een zeil is gemonteerd.
Daarnaast wordt een giek gebruikt om het zeil te bedienen en zit er een vin onder de
surfplank. Voor beginnelingen is er ook in het midden van de plank een zwaard gemonteerd die vermijdt af te drijven. Naast het windsurfen maken we ook kennis met
kajak en SUP (rechtopstaand roeien).

f Verblijfscentrum rustig gelegen aan de rand van Oostende
f Aparte en aangepaste ruimtes voor de activiteiten
f Specifieke begeleiding vanuit de Liga Autisme Vlaanderen

Summer@Sea

Praktisch: Dit jeugdkamp gaat door van maandag tot en met vrijdag van 10u-15u.

Kijk je ook uit naar een week vol creativiteit, gezelligheid en plezier aan de zee? Dan is dit
kamp beslist iets voor jou! Op het programma staan strand- en waterspelen. Sport en spel
wordt afgewisseld met creatieve workshops, zoals rock art, krabben vangen, graffiti, een muziekworkshop…

UITBLINKER

Praktisch: Schrijf je in via WAC Limburg en ben je geen lid van de Gezinsbond of Gezinssport Vlaanderen? Vraag via afya@gezinsbond.be je persoonlijke kortingscode aan en geniet ook van het ledentarief. Op deze kampen geldt geen vroegboekkorting.

Dit kamp is er exclusief voor jongeren met ASS en wordt
in samenwerking met de Liga Autisme Vlaanderen georganiseerd. Voldoende begeleiding, zowel thuisbegeleiders
als animatoren, zorgen voor een zorgeloze week voor de
deelnemers.

Praktisch: voor dit kamp is een diagnose ASS bij de deelnemer vereist naast een verklaring dat je geen gebruik maakt van het
NRTH-aanbod van het VAPH. (bv MFC, PAB,...). Voor dit kamp organiseren we met elke deelnemer vooraf een gesprek om aan alle
noden te kunnen voldoen.
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Datum

Start

Einde

Thema

Leeftijd

Prijs

Ledenprijs

24 - 30 juli

Zo 15u

Zat 10u30

Summer@Sea

15-17 jaar

€ 385

/

Datum

Start

Einde

Thema

Leeftijd

Prijs

Ledenprijs

4 - 8 juli

10u

15u

Windsurfen & Watersport

9 - 17 jaar

€ 145

€ 105

18 - 22 juli

9u15

16u15

Watersport & Adventure

9 - 17 jaar

€ 205

€ 165

1 - 5 aug

10u

15u

Windsurfen & Watersport

9 - 17 jaar

€ 145

€ 105

8 - 12 aug

10u

15u

Windsurfen & Watersport

9 - 17 jaar

€ 145

€ 105

15 - 19 aug

9u15

16u15

Watersport & Adventure

9 - 17 jaar

€ 205

€ 165

22 - 26 aug

9u15

16u15

Watersport & Adventure

9 - 17 jaar

€ 205

€ 165
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VORMING

EXTRAATJES

LOKEREN - VERLOREN BOS

OOSTMALLE - PROV. VORMINGSCENTRUM

f Overnachten in een kasteel
f Slaapkamers van 4-12 personen
f Natuurrijke omgeving

f Modern complex omgeven door een 12ha groot

bosdomein

f Meerpersoonskamers
f Uitgebreide sportaccommodatie
f Zomervakantie 2022

Verhuurpunt

Kok op kamp

WIST JE DAT AFYA...

VRIJ TIJDENS DE PAAS- OF ZOMERVAKANTIE?
GA MEE ALS KOK OP KAMP!

f
f
f
f

AFYAnimatorcursus
Ben je 16 jaar (of ouder)?
Word animator in het jeugdwerk en dompel je onder in de wondere wereld van het kind zijn. Zin in een
AFYA-tastische week met leeftijdsgenoten waar je bovendien nog eens een heleboel van opsteekt? Wat met een
kind dat heimwee heeft en hoe kan ik kinderen met een beperking toch de week van hun leven laten beleven?
Leer met de hulp van onze ervaren docenten hoe je een echte animator kan worden.

... Een verhuurpunt is van Facetheaction?
... Een escape room koffer ter beschikking heeft?
... Een circuspakket kan uitlenen?
... Een grote verkleedkoffer heeft?
En een koffer vol accessoires?

Ben jij een echte keukenprins(-es)? Kent de keuken geen geheimen voor jou en heb je zin om heel wat knorrende magen
te vullen?

Heb jij een verjaardagsfeestje in petto en zoek je nog een
leuke activiteit? Je kan het hele aanbod van ons verhuurpunt
terugvinden op onze website.

Wij zijn voor onze kampen tijdens de paas- en zomervakantie steeds op zoek naar kookouders/oma’s en opa’s of een
leuk groepje vrienden dat mee wil gaan op kamp.
Interesse? Stuur een mailtje naar afya@gezinsbond.be

Je leert hoe je jezelf kan inleven in de wereld van kinderen en jongeren en hoe je een activiteit op de meest
originele manier kan organiseren. Iets voor jou? Schrijf je dan als de bliksem in en vervoeg ons animatorenteam!

PRAKTISCH: Na positieve voltooiing van het animatortraject (volledige cursus en een stage van 50 uren),
ontvang je het Attest van Animator in het Jeugdwerk, uitgereikt door Agentschap Jeugd. Wij zien je daarna
graag terug bij AFYA als animator!

Provinciale
vormingsdagen
We bieden in elke provincie één lokale vormingsdag aan
voor jongeren vanaf 15 jaar.

HoofdAFYAnimatorcursus
Ben je minstens achttien jaar (of word je dit in 2022), heb je een attest Animator in het Jeugdwerk behaald en wil je graag als kampleider meegaan op
jeugdkamp? Dan is de HoofdAFYAnimatorcursus iets voor jou!
Je leert alles over administratie op kamp, psychologie van animatoren, communicatie, groepssfeer, veiligheid, crisis, themawerk, ontvangst en afscheid op
kamp,… Dit is geen lesweek, maar een echte DOE-ervaring!

Geïnteresseerd? Surf naar afya.be/lokalevorming

Volg jij onze socials al? Like onze facebookpagina en volg ons
op instagram. Zo ben je altijd mee met de laatste nieuwtjes
AFYA

PRAKTISCH: Na positieve voltooiing van het hoofdanimatortraject (volledige cursus en een stage van 50 uren), ontvang je het Attest van Hoofdanimator
in het Jeugdwerk, uitgereikt door Agentschap Jeugd. Wij zien je daarna graag
terug bij AFYA als kampleider!

VORMINGSWEEKEND
14- 16 oktober 2022
Voor jongeren vanaf 15 jaar
Meer info vind je vanaf 22 augustus 2022 op
www.afya.be/vormingsweekend

Datum

20

Start

afya.vzw

Einde

Thema

Leeftijd

Prijs

Ledenprijs

3 - 8 april

Zo 9u30

Vrij 18u

AFYAnimatorencursus

+16 jaar

€ 375

€ 275

3 - 8 april

Zo 9u30

Vrij 18u

Hoofdanimatorencursus

+18 jaar

€ 375

€ 275

1 - 6 aug

Zo 9u30

Vrij 18u

AFYAnimatorencursus

+16 jaar

€ 375

€ 275

1 - 6 aug

Zo 9u30

Vrij 18u

Hoofdanimatorencursus

+18 jaar

€ 375

€ 275

Contact
AFYA, Arduinkaai 16, 1000 Brussel
02/507 88 67
afya@gezinsbond.be
www.afya.be
facebook.com/ AFYAvzw
Instagram: AFYA.vzw
Rek.nr BE40 7330 2469 9563

Verantwoordelijke uitgever:
Wouter Sysmans
Weerstanderslaan 10, 2830 Willebroek
Foto’s: AFYAnimatoren en ©Boothloose
Vormgever: Jana Robignon

AFYA is door Agentschap Jeugd erkend als landelijk georganiseerd jeugdwerk.
AFYA is de sportieve jeugddienst van de Gezinsbond, een jeugddienst van en voor alle jongeren.
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