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O

ntdek 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 ontspanningsplekken die over heel Wallonië verspreid liggen, te midden
van een prachtige natuur of in de stad. Daarbij besteden
we bijzondere aandacht aan toegankelijkheid voor iedereen.

I

n onze gîtes (voornamelijk van het type “herberg”) heten we u welkom voor de duur van een schooluitstap en
bieden we u momenten van ontspanning, beleving, plezier 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 solidaire burgers te worden!

Z

owel tijdens uw schooluitstap als eraan voorafgaand
combineren wij gebruikersvriendelijkheid en participatie. Om die reden kunnen wij u begeleiden bij de opbouw
van het project van uw uitstap. Neem dus zeker contact
met ons op!

I

k kijk ernaar uit om u zeer binnenkort, samen met uw
klas, te mogen verwelkomen in een van onze infrastructuren en heet u nu al welkom in de gîtes van Kaleo!
Benoît César
Algemeen secretaris van de vzw Kaleo

Naar waar gaan we op schoolverblijf?
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Contacteer ons!

Kaleo ASBL
Van Orleystraat 4
1000 Brussel
Tel: 02 209 03 00
Mail: info@kaleo-asbl.be
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5 formules voor de schoolverblijven
1. Een verblijf in vol pension in een van onze gites met een specifiek 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 budget 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.

4. In een gite voor groepen geniet u in autonomie van een geheel
uitgeruste infrastructuur, en organiseert u uw schoolverblijf helemaal 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.

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

Tegen welke prijs?
Prijzen onder voorbehoud van wijziging.
• Gratis
Voor elk verblijf van minimum 2 overnachtingen kan bij elke 10 leerlingen één begeleider gratis mee.
• Minimum aantal deelnemers
Voor groepen met minder dan 15 deelnemers zouden de animatiekosten wat hoger kunnen liggen.
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• 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.

Onze pedagogische programma’s
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Wetenschap
Eupen

Robin Hood
De avonturiers
Into the wild

Geschiedenis

Han-sur-Lesse Louvain-La-Neuve
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Voorstelling van onze gites Kaleo
EUPEN

BRUSSEL
170

6

51

51

104

4

Gite Jeugherberg Jacques Brel
Zavelput, 30 | 1000 Brussel
T +32 2 218 01 87
info@kaleo-asbl.be- www.kaleo-asbl.be

17

28

25

2

Gite Kaleo Eupen
Judenstraβe, 79 | 4700 Eupen
T +32 87 55 31 26
eupen@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

Beschrijvend
Gelegen op de hoogten van Eupen is de gite de ideale gelegenheid
om de streek met een groep of met de familie te (her)ontdekken!

Beschrijvend
Gelegen naast het neoklassieke Barricadenplein is de Gite-Jeugdherberg ‘Jacques Brel’ de ideale rustplaats in hartje Brussel. Op 20
minuten loopafstand van de Grote Markt is het de perfecte uitvalbasis
om allerlei bezienswaardigheden te ontdekken.
Aantal bedden
Gite volledig toegankelijk
voor mensen met beperkte
mobiliteit
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Gite gedeeltelijk toegankelijk voor personen met
beperkte mobiliteit

Aantal douches

Aantal kamers

Aantal zalen

HAN-SUR-LESSE
96
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OVIFAT

4

109

8

24
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3

Gite Kaleo Han-sur-Lesse
Rue du Gite d’Étape, 10 | 5580 Han-sur-Lesse
T +32 84 37 74 41
han@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

Gite Kaleo Ovifat
Rue des Charmilles, 69 | 4950 Ovifat
T +32 80 44 46 77
ovifat@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

Beschrijvend

Beschrijvend

De gite is ideaal gelegen in het centrum van het dorp Han, en is de
perfecte uitvalsbasis om de “Calestienne” te ontdekken. Deze geologische streek krioelt van natuurlijke bezienswaardigheden (grotten,
uitzichttoren, natuurreservaten, specifieke fauna en ﬂora) en beschikt
over een indrukwekkend cultuurpatrimonium.

De gite is gelegen op het dak van Belgie, aan de voet van het “Parc Naturel des Hautes Fagnes”. Hij ligt verscholen in het groen, waar u zich
een kunt voelen met de onaangetaste natuur. Omdat de gite zo centraal
geografisch ligt, vindt iedereen zijn gading in de buurt: toeristische uitstapjes, sportactiviteiten, natuurwandelingen, enz.

CRH

CRH

7

ROCHEFORT
86

17

10

2

VILLERS-SAINTE-GERTRUDE
204

2

52

42
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Gite Kaleo Rochefort
Rue du Hableau, 25 | 5580 Rochefort
T +32 84 21 46 04
rochefort@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

Domein Villers-Sainte-Gertrude
Rue du Millénaire, 1 | 6941 Villers-Ste-Gertrude
T +32 86 49 95 31
contact@villers.info | www.kaleo-asbl.be | www.villers.info

Beschrijvend

Beschrijvend

Dit mooie huis is een oude gerenoveerde molen, aan de rand van
de rivier ‘La Lhomme’. De gite grenst aan een groot speelplein. Hij
beschikt ook over een mooie tuin. In de omgeving zijn er massa’s activiteiten te doen. De ene bezoekt de ruines van het grafelijke kasteel
van Rochefort, de Grotten van Lorette of het Centrum van het Spoor
en de Steen,...

Het Domein “Gite d’Etape de Villers”, gelegen op slechts 14 km van
Durbuy - “het kleinste stadje ter wereld” - is het ideale gitedorp om te
genieten van een heerlijke vakantie. Dit betoverend kader met prachtige gebouwen in natuursteen zal ongetwijfeld alle natuurliefhebbers
in vervoering brengen!

CRH
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WANNE
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6
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Gite Kaleo Wanne
4980 Trois-Ponts
T +32 80 86 31 06
wanne@kaleo-asbl.be - www.kaleo-asbl.be

Gite Mozaïk Louvain-la-Neuve
Rue de la gare, 2 | 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
T +32 2 209 03 00
info@gite-mozaik.be - www.kaleo-asbl.be

Beschrijvend

Beschrijvend

Het kasteel van Wanne is een van de typische residenties van de Ardennen, helemaal in rustieke natuursteen; een gezellig plaatsje tussen
Trois-Ponts, Stavelot en Vielsalm. Vanuit de gite kunt u een bezoek
brengen aan de abdij van Stavelot of plezier maken in Plopsacoo of op
sporenzoektocht vertrekken langs de Belgisch-Pruisische grens.

We heten U welkom in Louvain-la-Neuve, een dynamisch studentenstadt waar de voetgangers koning zijn!
Familie of student op bezoek, shopping of kultuurliefhebber, geniet
van deze autovrije stad. Zin in een wandeling rond het meer of in de
Lauzellebos, in zalig moment op een zonnig terras? Maak U keuze!

CRH

9

BASTOGNE*
66

3

13

BRULY-DE-PESCHE*

7

3

Gîte Kaleo de Bastogne
Domaine de Renval | Route de Marche
6600 Bastogne
T +32 2 209 03 00
info@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

Beschrijvend
De gite is gelegen aan de rand van Bastenaken, de gedenkplaats van de Tweede Wereldoorlog, naast de weg, en op het domein
van Renval, samen met andere centra voor
toeristische activiteiten. De gite ligt vlak bij
het bos niet ver van het stadscentrum en
grenst aan het sportcentrum (tennis).

*
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Gite voor groepen.

40/38

7/6

5/4

1/1

HASTIÈRE*
90

Gite Kaleo Brûly de Pesche
Place Saint Méen, 4 | 5660 Brûly-de-Pesche
T +32 2 209 03 00
info@kaleo-asbl.be- www.kaleo-asbl.be

23

16

8

Gite Kaleo van Hastière
Place Emile Binet, 2 | 5440 Hastière
T +32 2 209 03 00
info@kaleo-asbl.be- www.kaleo-asbl.be

Beschrijvend

Beschrijvend

Het terrein van Bruly bestaat uit twee aparte
gites over elkaar. Aan de ene kant het oude
dorpsschooltje (40 bedden) en aan de andere kant de pastorie (38 bedden). U verblijft
in een gite voor groepen. Maaltijden kunnen
door een traiteur voorzien worden. Er is geen
ploeg ter plaatse. Talrijke wandelingsmogelijkheden in de omgeving.

Volledig gerenoveerd in 2014, de gite van
Hastière telt voortaan 90 bedden tellen, en
is helemaal aangepast aan een mindervalide
publiek. Deze gite biedt talrijke ontdekkingsmogelijkheden aan: Kasteel van Freyr en van
Vèves, Natuurpark van Furfooz... U verblijft in
een gite voor groepen. Maaltijden kunnen
door een traiteur voorzien worden. Er is geen
ploeg ter plaatse.

Gite voor groepen.

*

*

Gite voor groepen.

ROBIN HOOD

E

NATUUR

en natuurontdekkingsprogramma in de Hoge Venen voor de kinderen van 8 tot 10 jaar.

Doelstellingen:

Basisprogramma:

- Interesse opwekken voor de natuur en
het milieu in het Natuurpark Hoge Venen-Eifel.
- Ontdekken
van
de
verschillende
landschappen van de Hoge Venen:
heide, bossen, venen, rivieren, typische
dorpjes…
- Diverse benaderingen zowel zintuigelijk,
speels, leerrijk en werken in groep.

• Ontdekkingen van de natuur in de buurt
van de gite met de hulp van een zintuigenspell (½ dag)
• Waterontdekkingstocht: de studie van
een waterloop door middel van verschillende metingen (½ dag of 1). Dag
(studie van een waterloop + wandeling
naar andere waterlopen, waterval…).
• Veentocht: ontdekkingstocht in de venen (1 dag).
• Klimaat en meteo: ontdekken van het
veenklimaat en de verschillende instrumenten van het weerstation (½ dag).
• Diersporen: ontdekken van verschillende
diersporen (½ dag of 1).
• Het ontdekken van de bomen (bladeren/knoppen, het leven van de bomen…) (½ dag).

Plaats:
Ovifat

12

Schoolniveau:

Voor de leerlingen van
het 3. en de 4. leerjaar
van lager school

Animatie:

Vzw Natuurpark Hoge
Venen-Eifel

• Koken met wilde planten (niet tijdens de
winter) (½ dag).
• Museumbezoek Fania (½ dag)
• Huifkar: bezoek de Hoge Venen en haar
verschillende land schappen (bossen,
venen, heide…) op een andere manier
(april tot oktober): met een huifkar – Zonder begeleidpersoon (½ dag)

Totaal aantal uren:

4 x ½ dag (verblijf van 3 dagen)
5 x ½ dag (verblijf van 4 dagen)
7 x ½ dag (verblijf van 5 dagen)

Duur van het verblijf:
3 dagen: 102,09€
4 dagen: 136,34€
5 dagen: 180,66€
Middenseizoen

DE AVONTURIERS

E

en natuurontdekkingsprogramma in de Hoge Venen.

Basisprogramma:

- Interesse opwekken voor de natuur en
het milieu in het Natuurpark Hoge Venen-Eifel.
- Ontdekken
van
de
verschillende
landschappen van de Hoge Venen:
heide, bossen, venen, rivieren, typische
dorpjes…
- Diverse benaderingen zowel zintuigelijk,
speels, leerrijk en werken in groep.

• 5-zintuigenspel (½ dag)
• Het water ontdekken – (½ dag of 1 dag)
• Veentocht: ontdekkingstocht in de venen (+ een kort bezoek aan het museum Fania in het Natuurparkcentrum
Botrange) (1 dag)
• Klimaat en meteo: ontdekken van het
veenklimaat en de verschillende instrumenten van het weerstation (½ dag)
• Diersporen: ontdekken van verschillende
diersporen (½ dag of 1)
• Orientatie: leren werken met kaart en
kompas (½ dag)
• Natuurleerpad: met onderzoekmateriaal
(vergrootglas, verrekijker, dendrometer…) en determinatietabellen, de leerlingen bestuderen de fauna en ﬂora in

Plaats:
Ovifat

Schoolniveau:

Voor de leerlingen vanaf
het 5. en 6. leerjaar en
va het 1. tot 2. leerjaar.

Animatie:

Vzw Natuurpark Hoge
Venen-Eifel

de Hoge Venen (½ dag of 1).
• Het ontdekken van de bomen (bladeren/
knoppen, het leven van de bomen…) (½
dag)
• Koken met wilde planten (niet tijdens de
winter) (½ dag)
• Museumbezoek Fania (½ dag)
• Huifkar: bezoek de Hoge Venen en haar
verschillende landschappen (bossen, venen, heid,…) op een andere manier (april
tot oktober): met een huifkar – Zonder
begeleidpersoon (½ dag)
• Langlaufen in de Hoge Venen: alleen in de
winter bij voldoende sneeuw – Supplement
1€ per leerling (huur van al het nodige materiaal – Zonder gids).

Totaal aantal uren:

4 x ½ dag (verblijf van 3 dagen)
5 x ½ dag (verblijf van 4 dagen)
7 x ½ dag (verblijf van 5 dagen)

NATUUR

Doelstellingen:

Duur van het verblijf:
3 dagen: 102,09€
4 dagen: 136,34€
5 dagen: 180,66€
Middenseizoen
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INTO THE WILD

E

NATUUR

en 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.

Doelstellingen:

Basisprogramma:

- 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.

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 programma
vervangen worden door een daguitstap in
de Hoge Venen.
• Module 2: Wildcraft: overlevingstechnieken, 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 betrekking tot alles wat tijdens
de week werd aangeleerd.

Plaats:

Han-Sur-Lesse, Wanne, Hastière*
Villers-Sainte-Gertrude,
Rochefort, Brûly-de-Pesche*
14

Schoolniveau:
Lager
en secundair
onderwijs

Animatie:

Gidsenbureau

Het programma kan naar wens worden aangepast door sommige modules te vervangen
door andere.
- Initiatie vrij klimmen.
- Initiatie klimmen met klimmateriaal
- Module insecten (zie hieronder)
- Module wildcraft (zie hieronder)

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

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

*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.

SAMEN NAAR "ZERO WASTE"

S

amen 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 stoﬀen verven tot zelf natuurlijke kleurstoﬀen 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.

Activités proposées:

- Het zelfvertrouwen versterken door de
verbintenis met de natuur, kunst en het
leven in de wereld rondom ons te stimuleren.
- Leergierigheid opwekken door responsabilisering en autonomie.
- De opmerkzaamheid stimuleren, zin geven om te experimenteren en ontdekkingen nader te onderzoeken.

• "Zero waste", wat is het en hoe begin je
eraan? Met deze speelse, creatieve activiteit, bij voorkeur aan het begin, kan
iedereen zich vanaf het begin vrij engageren voor een verantwoord verblijf met
respect voor iedereen.
• Vervaardigen van shampoo in vaste
vorm. Creatieve workshop en ontdekking van een andere manier van 'consumeren' voor hygiëneproducten.
• Op ontdekking naar eetbare wilde
planten.
• Versieren van een stof met natuurlijke elementen. Workshop waarbij naar keuze iets
vervaardigd kan worden (broodzak, tote

Plaats:

Han-sur-Lesse, Rochefort, VillersSte-Gertrude, Bastogne, Ovifat,
Wanne, Eupen, Louvain-la-Neuve.

Schoolniveau:
Kleuter-lagermiddelbaar

Animatie:

Empreintes et
Découvertes ASBL

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

bag, kleine portemonnee, vershouddoek
met was, ...).
• DIY-schilderen met aardverven en natuurlijke okers.
• DIY-schilderen met natuurlijke plantaardige pigmenten.
• Land Art
• Safari Foto (met een fototoestel op ontdekking van de wereld rondom ons)
• De bever, een dier dat "zero waste" goed
begrepen heeft.

NATUUR

Doelstellingen:

Duur van het verblijf (Middenseizoen):
Kleuter:
Lager:
3 dagen: 96,51€ 3 dagen: 108,69€
4 dagen: 135,41€ 4 dagen: 152,84€
5 dagen:177,78€ 5 dagen: 200,46€
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NATUUR EN WETENSCHAP

W

NATUUR

etenschappers voor een dag … Uw leerlingen ontdekken niet alleen het fascinerende natuurdomein van de Hoge Venen, maar ook alles over water, energie, magnetisme, klimaat, licht,
kleuren, zintuigen, illusie, …. Ze zullen het leuk vinden!

Doelstellingen:

Basisprogramma:

- Het bewust maken van onze jeugd voor
het belang van natuur, milieu, natuurlijke
hulpbronnen en de natuurwetenschappen.
- Maak ze attent op het belang voor het
beschermen van de natuur en het respectvol omgaan met natuur en milieu.
- Diversificatie van en waardering voor
de weterschappelijke benadering ; labo
proefjes in de klas, observatie, teamwork
en respect.
- De jongeren de kans geven om eens een
dag in de schoenen van een wetenschapper te staan.
- Dieper wetenschappelijk ingaan op
natuurverschijnselen zoals het weer,
lucht, water, kleuren, licht, energie of
zwaartekracht…

• Wandeling en spelletjes in het bos, het
ontdekken van het ecosysteem met alle
(1/2 dag)
• Wetenschappelijke module (1/2 dag)
• Rally rond het water in de stad Eupen
(1/2 dag)
• Rondleiding door de Venen en picknick
in de natuur (+8 €)

Plaats:
Eupen
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Schoolniveau:

Lager en secundair
onderwijs

Animatie:

Natuurcentrum
“Haus Ternell”
CRIE d’Eupen

Totaal aantal uren:

3 dagen: 4 modules van
3u of 2 modules van 3u en
een bezoek aan de Hoge

Duur van het verblijf:
3 dagen: 100,44€
Middenseizoen

DE WERELD VAN DE KLEINTJES

E

en verblijf speciaal ontworpen voor de allerkleinste leerlingen, ten einde het contact met uw
leerlingen te intensiveren en hen er toe brengen de natuur die hen omringt te waarderen. Door
verwondering, de zintuigen en de verbeelding te laten spreken, zullen de kinderen zich bewust
worden van hun omgeving.

Basisprogramma:

- Ontdek de echte wereld en de imaginaire
wereld.
- Vergroting van het bewustzijn van kinderen voor natuur, milieu en verbeelding.
- Vergroting van het bewustzijn van het belang voor de bescherming van de natuur
en een respectvolle omgang met natuur
en milieu.
- Het ontwaken van de zintuigen, de
verwondering en nieuwsgierigheid.

• Pipo en zijn vrienden van het bos (3 u)
Ludieke wandeling waarin men enkele
vrienden van het bos en zijn regels leert
kennen.
• De wereld van de bijen (3 u) Animatie:
hun morfologie, hun neven en nichtjes,
hun beroepen, hun produkten, hun vijanden.
• De wereld van sprookjes en legenden
(3 u) Verhalenwandeling rondom de boshut en een spel met schatzoeken.

Plaats:
Eupen

Schoolniveau:

3de Peuterspeelzaal - Kleuterklas, 1ste tot 4de Primair
onderwijs - Basisschool

Animatie:

Natuurcentrum
“Haus Ternell”
CRIE d’Eupen

Totaal aantal uren:
3 modules van 3u

NATUUR

Doelstellingen:

Duur van het verblijf:

Kleuter:
3 dagen: 88,26€

Lager:
3 dagen: 100,44€

Middenseizoen
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DE WERELD VAN DE INSECTEN

L

WETENSCHAP

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

Doelstellingen:

Basisprogramma:

- Op ontdekking van het leven en het
oneindig klein.
- Acties ondernemen om insecten in de tuin
of op school te beschermen en aan te trekken.
- Bewustmaking van de essentiële rol van
de insecten voor het evenwicht van het
ecosysteem.

• Algemene inleiding tot de wereld van de
insecten: insecten van de 8 orders in hun
natuurlijke omgeving herkennen en materiaal van een entomoloog gebruiken.
• De dagvlinders: de verschillende
soorten herkennen, waarom ze verdwijnen 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 bestuiving.
• Bouwen van huisjes voor insecten
• Een gastvrije tuin voor insecten: tips en

Plaats:

Villers-Sainte-Gertrude,
Rochefort, Han-sur-Lesse,
Wanne
18

Schoolniveau:

Lager en secundair
onderwijs

Animatie:

Gidsenbureau

trucs om de tuin aantrekkelijker voor insecten te maken.
• Aquatische insecten: bestudering van
deze insecten, indicatoren van de waterkwaliteit.
• Odonata (libellen, ...): op ontdekking van
deze roofinsecten en van hun habitat
(water en lucht).
• Mieren: kleine wezen met een fascinerende organisatie en toewijding aan het
werk.
• Activiteit ‘s nachts: (secondair) nachtelijke insecten aantrekken en studeren.

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

Animatie op prijs van een groep van 20 p.

ONTLUIKENDE WETENSCHAPPERS

Basisprogramma:

- Interesse opwekken voor de natuur en
het het milieu in het Natuurpark Hoge
Venen-Eifel.
- Ontdekken
van
de
verschillende
landschappen van de Hoge Venen:
Heide, bossen, venen, rivieren, typische
dorpjes,…
- Diverse benaderingen: waarnemingen
en metingen doen in het veld en daaruit
besluiten trekken.
- Voor de leerlingen richting wetenschappen

Plaats:
Ovifat

p.

Schoolniveau:

Voor de leerlingen
vanaf het 4. Leerjaar van
het secundair onderwijs

Animatie:

Vzw Natuurpark Hoge
Venen-Eifel

dere manier (april tot oktober): met een
huifkar - (½ dag zonder begeleidpersoon)
- Langlaufen in de Hoge Venen (Alleen in
de winter bij voldoende sneeuw) - supplement: 1,00 € per leerling (huur van al
het nodige materiaal - zonder gids)

Bijkomende
informaties:

WETENSCHAP

Doelstellingen:

Ecologie: Van april tot oktober
- Veenecologie: Analyse van het plantendek van de veenbiotopen (heide en
venen) en inleiding tot de phytosociologie van de planten (1 dag)
- Waterecologie: Fysico-chemische en
biologisch onderzoek van een veenbeek
en een ardense (1 dag)
- Veentocht: ontdekkingstocht in de venen (+ een kort bezoek aan het museum “FANIA“ in het Natuurparkcentrum
Botrange) (1 dag)
- Bezoek aan het LIFE-project van de
Hoge Venen (½ dag)
- Museumbezoek “Fania“ (½ dag)
- Huifkar: Bezoek de Hoge Venen en haar
verschillende landschappen op een an-

Bepaalde aktiviteiten
kunnen als immersieprogramma gereserveerd worden in het
frans of in het duits.

Totaal aantal uren:
5 x ½ dag

Duur van het verblijf:
3 dagen: 102,09€
4 dagen: 136,34€
5 dagen: 180,66€
Middenseizoen
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NATUUR EN PATRIMONIUM

W

e dompelen ons onder in het leven van onze voorouders, een kasteel gehuld in legendes,
grotten… Volop activiteiten, ontdekkingen en zuivere lucht voor alle weetgierige kinderen! In
het Archeopark van Malagne vinden we 7 hectaren aan natuur, akkerbouw, bossen en tuinen om
de natuur te ontdekken en van dichtbij te bestuderen.

Basisprogramma:

GESCHIEDENIS

• Kennismaken met de paarden, runderen,
schapen, geiten, kippen en ganzen…
evenals met de ezel Marius. De producten van de boerderij ontdekken.
• Kennismaking met het archeologisch
erfgoed van het park (je bent voor een
dag archeoloog!), bezoek aan de opgravingen van de overblijfselen van een van
de grootste villa’s van Noord-Gallië. Activiteit aangepast aan de leeftijd van de
kinderen.
• Experimentele archeologie: zelf een
brood bakken op de manier van de Gallo-Romeinen; kennismaken met de technieken van onze voorouders in de praktijk (in de landbouw, metaalbewerking,

Plaats:

Rochefort

20

Schoolniveau:

Kleuterschool, lagere
school en secundair
onderwijs

Animatie:

De gite van
Rochefort
en zijn partners

Totaal aantal uren:

architectuur…).
• Ambachten: kennismaking met het pottenbakken, manden vlechten, touwslagerij.
• Bezoek aan de ruïnes van het Gravenkasteel van Rochefort.
• Legende van de put en deelname aan
een groot historisch spoorzoekspel.
• Bezoek aan de grot van Lorette-Rochefort.
• Wandeling met een natuurgids.

ongeveer 18u,
afhankelijk van het
gekozen programma

Duur van het verblijf (Middenseizoen):

Kleuter
Lager en secundair
3 dagen: 89,09€ 3 dagen: 103,47€
4 dagen: 121,93€ 4 dagen: 138,81€
5 dagen: 150,56€ 5 dagen: 175,44€

TERUG NAAR HET VERLEDEN

I

n het hart van de Hoge Venen en de Calestienne ontdekken de leerlingen aan de hand van ons
programma op speelse en actieve wijze de natuur en het historisch patrimonium van de streek.

Basisprogramma:

- Op ontdekking in het leven van de 20e
eeuw op een tastbare en dynamische
wijze.
- De natuur en de landschappen van de
Hoge Venen en de Calestienne ontdekken.
- Het in stand houden van de herinnering.

• Dag in de Espace Arthur Masson in Treignes.
• Spektakeltocht "Trignolles"
• 2 modules naar keuze uit het brede aanbod van de Espace Masson
• De school van vroeger: beleef een uur
les alsof het 1932 was in een omgeving
zoals toen, compleet met plak, roe en
ezelskap! Aan de slag met de spullen
van toen, met leien en griffel, pennen en
inktpotten.

Plaats:

Brûly-de-Pesche*

Schoolniveau:

5e en 6e leerjaar
en secundair
onderwijs

Animatie:

Espace Arthur Masson
Bunker van Hitler.

• Bezoek aan de bunker van Hitler
• Speels bezoek aan de herinneringssite
van Brûly met pedagogisch boekje
• Speurtocht
• Ontdekking van de biodiversiteit en
geschiedenis van het dorp Brûly-dePesche, de oorsprong, ambachten van
weleer, ...

Totaal aantal uren:

1 volledige dag in de Espace
Arthur Masson en anderhalve
dag animatie met BdP.

GESCHIEDENIS

Doelstellingen:

Duur van het verblijf:
Lager en secundair
3 dagen: 105,58€
Middenseizoen

*Behalve de in het programma voorziene activiteiten, staan de leerkrachten zelf in voor het verblijf met de leerlingen. De gite heeft geen team ter plaatse. De maaltijden worden geleverd door een traiteurdienst.
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ONDEKT DE MIDDELEEUWEN

W
GESCHIEDENIS

il 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.

Doelstellingen:

Basisprogramma:

- Ontwikkel de 5 zintuigen en dit op een
ludieke manier.
- Ontwikkel je psychomotorische vaardigheden dankzij verschillende workshops
uit de Middeleeuwen
- Ontdek een historische periode (de
Middeleeuwen)

• 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 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.
• "Interactieve GPS-wandeling"

Plaats:

Wanne,
Villers-Ste-Gertrude

Schoolniveau:

5de en 6de leerjaar
en secundair onderwijs

Animatie:
Avenature

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

Totaal aantal uren:
3 dagen: 4 x 3u

Duur van het verblijf:
3 dagen: 124,09€
Middenseizoen
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ARTISTIEKE BEWUSTWORDING EN ONTDEKKING VAN
DE NATUUR: EEN SCHITTERENDE COMBINATIE!
Basisprogramma:

- Onze jongeren een persoonlijk avontuur
laten beleven in de wereld van de kunst.
- Samenwerken met kunstenaars binnen
een proces van creatie en ontdekking
van de natuur.
- Samenhorigheid en behulpzaamheid stimuleren aan de hand van een collectieve
productie.

• L’Atelier Amadeo: “Op zijn reizen rond
de wereld hoorde de oude reiziger
Amadeo buitengewone klanken. Terug in
zijn atelier zocht hij hout, metaal, touw en
huiden bij elkaar en begon hij vreemde
instrumenten te knutselen waarin hij de
verschillende klanken verstopte die hij
op zijn reizen had bijeengesprokkeld.
Eventjes erop spelen om de klanken te
bevrijden en je bent zo vertrokken voor
een reis naar denkbeeldige landen.”
• Mumobox: In Mumobox ontdekken de
kinderen een universum van vormen,
woorden, geluiden en materialen. De
installatie vormt een magisch, wonderbaarlijk terrein vol avontuur waar verhalen ontstaan die samen worden bedacht.
• Thematisch creatief atelier.
• De ‘Kit Nature’. Een rugzak vol

Plaats:

Wanne, Ovifat,
Han-sur-Lesse

Schoolniveau:

kleuter en lager
onderwijs

Animatie:
MuMo

Totaal aantal uren:
3 dagen = 15u
4 dagen =23u
5 dagen = 30u

verklarende fiches en materiaal om de
natuur te ontdekken via de vijf zintuigen.
• Le Faix du Diable (Duivelslast). Grote
wandeling tot aan de voet van deze
legendarische
rots.
Schoenenspel,
ganzenbord. Vrije creatie, thematisch.
Een woning bouwen voor een ‘bosbewoner’, zoals een mier, een eekhoorn
of een kabouter.
• De bosbessenoorlog. Een rollenspel
waarbij een mysterieuze Ardense legende tot leven wordt gewekt.
• Natuurwandeling. Thematische wandeling waarbij de omgeving van het kasteel
wordt verkend.
• Verkenning van het dorp. Wandelzoektocht waarbij vragen moeten worden beantwoord over de belangrijkste
plaatsen in het dorp.

KUNST

Doelstellingen:

Duur van het verblijf (Middenseizoen):
Kleuter:
Lager:
3 dagen: 146,01€ 3 dagen: 158,19€
4 dagen: 186,01€ 4 dagen: 203,44€
5 dagen: 229,48€ 5 dagen: 252,16€

Prijs op basis van een groep van 30 p. en 1 animator.
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ATELIER WEST-AFRIKAANSE PERCUSSIE

V

KUNST

ia 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!

Doelstellingen:

Basisprogramma:

- De muziek en hun eigen muzikale productie zien, horen en evalueren.
- De muziek situeren binnen een sociale,
functionele, geografische en historische
context.

• Initiatie percussie op djembé: houding,
produceren van verschillende geluiden,
slagtechniek. Al zingend en spelend
worden de eerste basisritmes aangeleerd. Eerste Afrikaanse liederen.
• Werken met verschillende complementaire ritmes. Initiatie grote trom, de motor van het ritme. Start- en eindsignalen,
pauzes, breaks. Gezangen uit het dagelijkse leven in Burkina Faso.
• Ontwikkeling van muzikale productie en
werken aan uithouding: niet alleen sneller en langer leren spelen, maar ook met
meer dynamiek in het arrangement, correct leren ‘opwarmen’.
• Gebruik van Afrikaanse ritmes in mo-

Plaats:

Wanne, Han-sur-Lesse,
Rochefort, Villers-SteGertrude, Ovifat, Eupen
24

Schoolniveau:

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

Animatie:

Jo Koreman

derne muziek. De leerlingen mogen hun
favoriete muziek kiezen en we zoeken
samen Afrikaanse ritmes die er goed bij
passen.
- We maken zelf een kleine trom met een
conservenblik en geitenhuid

Totaal aantal uren:
3 dagen: 7u30

Duur van het verblijf:
3 dagen: 105,39€
Middenseizoen

DE MAGIE VAN HET CIRCUS

W

ou je altijd al jongleren, de clown uithangen, in evenwicht blijven op een bal? Wij kunnen je
helpen om een echte circusartiest te worden!

Basisprogramma:

- Verschillende circustechnieken ontdekken en uitproberen.
- Meer zelfvertrouwen krijgen en de anderen leren vertrouwen.
- De interactie tussen de deelnemers bevorderen.
- Een collectieve voorstelling bedenken
en opvoeren.

• Circustechnieken: kennismaken met
jongleren (sjaaltjes, ballen, kegels) en
evenwichtsoefeningen (reuzenpedalgo,
evenwichtsbal, rolla-bolla).
• Luchtacrobatiek: met doeken of hoepels.
• Collectieve voorstelling: de creativiteit
en magie van het circusspektakel! De
kinderen bedenken zelf het programma,
oefenen en voeren de voorstelling op
aan het einde van het verblijf.

EXTRA TROEF
VAN DIT PROGRAMMA

KUNST

Doelstellingen:

De Kaleo gîte van Rochefort beschikt over
een zaal met een luchttrapeze. Uitermate
geschikt voor dit programma! Deze activiteit is enkel te boeken voor een verblijf
van 4 of 5 dagen.

Plaats:

Rochefort

Schoolniveau:

Kleuter- en lager onderwijs

Animatie:

Circusinitiatie

Totaal aantal uren:
4 dagen: 10u
5 dagen:12u

Duur van het verblijf (Middenseizoen):
Kleuter:
Lager:
4 dagen: 109,56 € 4 dagen: 126,99€
5 dagen: 141,48€ 5 dagen: 164,16€
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VIKING GAMES

D

SPORTEN

e 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.

Doelstellingen:

Basisprogramma:

- Werken in team, deelname en interacties
bevorderen
- Spelen en onderzoek stimuleren, samen
een strategie vinden
- Creativiteit ontwikkelen
- Leren onderhandelen, handel drijven

• 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 Archery tag: een hindernisbaan bouwen

Plaats:

Villers-Sainte-Gertrude,
Wanne

Schoolniveau:

5de en 6de leerjaar

Animatie:

Avenature

en boogschieten.
• Verschillende uitdagingen in team:
zwaardvechten, goud zoeken, touwtrekken, katapult, speerwerpen.
• Sportieve workshop: klimmen om sleutels
in de wacht slepen.

Totaal aantal uren:
12u

Duur van het verblijf:
3 dagen: 130,69€
Middenseizoen
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FUN GAMES

Z

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

Basisprogramma:

- Leren samenwerken in groepsverband
door het vervullen van verschillende opdrachten, activiteiten en sportieve uitdagingen.
- 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, ...

• Beleef een touwenparcours en een andere activiteit naar keuze zoals rappel,
monkeyklimmen of boogschieten.
• Ontdek Discgolf: Golf maar dan met
een frisbee. Na een degelijke speluitleg en het aanleren van enkele werptechnieken gaan de leerlingen een uitdagend 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

SPORTEN

Doelstellingen:

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

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
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COO ADVENTURE

O

SPORTEN

ntdek met je studenten het gebied rond het Wanne-huisje door sport en avontuur.

Doelstellingen:

Basisprogramma:

- Stimuleer ontmoeting met elkaar,
samenwerking en teamwork.
- Ontdek de natuurlijke omgeving en
ontwikkel psychomotorische vaardigheden.
- Jongeren bewust maken van de natuur.

• Overlevingsmethoden en boogschieten
• Schattenjacht en ontdekking van het dierenpark
• Kajak (+5€)
• Mountainbike
• Deathride

Plaats:
Wanne

Schoolniveau:

5de en 6de leerjaar

Animatie:

Coo Adventure

Totaal aantal uren:
3 dagen: 16u30

Duur van het verblijf:
3 dagen: 147,19€
Middenseizoen
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IEDEREEN OP DE SKI'S!

H

ebt u zin om sneeuwklassen te organiseren, maar gaat u liever niet naar het buitenland? Dat
kan dankzij de Kaleo gîtes! Alpineskiën of andere technieken, ... Het kan allemaal worden
georganiseerd, tot groot plezier van iedereen. En als er geen sneeuw ligt, wordt het programma
aangepast met andere leuke sporten en activiteiten in de natuur.

Basisprogramma:

- Ski-initiaties (alpineskiën of langlaufen).
- Eropuit trekken in groepsverband.

- Twee halve dagen skiën op de skipistes,
inclusief materiaalhuur (ski's, schoenen)
en de huur van de piste.

SPORTEN

Doelstellingen:

- Natuurwandeling in de buurt van de
gîte.
- GPS-tocht.

- Tubing, labyrint.

Bijkomende informaties:
Programma enkel beschikbaar van 15/11
tot 15/03. Programma voorzien voor
groepen van maximaal 25 personen.

Plaats:
Wanne

Schoolniveau:

Lager onderwijs
(max. 25 leerlingen)

Animatie:

Val de Wanne

Totaal aantal uren:
3 dagen:
2 halve dagen

Duur van het verblijf:
3 dagen: 129,59€
Middenseizoen
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MISSION IMPOSSIBLE

W

SPORTEN

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

Doelstellingen:

Basisprogramma:

- Leer samenwerken en dit dmv diverse en
gevarieerde opdrachten
- Leer onderling communiceren
- Maak hypotheses en test deze uit.

• Mission impossible. 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.
• 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 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-

Plaats:

Wanne,
Villers-Ste-Gertrude

Schoolniveau:
Secundair

Animatie:
Avenature

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. Geheim 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,…

Totaal aantal uren:
3 dagen: 4 x 3u

Duur van het verblijf:
3 dagen: 135,09€
Middenseizoen
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Tarieven 2021
KLEUTER SCHOOL

Terug naar het verleden
Ondekt van de Middeleeuwen
Artiestieke bewustwording

LAGERE SCHOOL

3 dagen

4 dagen

5 dagen

MS

MS

-

-

SECUNDAIR SCHOOL

3 dagen

4 dagen

5 dagen

3 dagen

4 dagen

5 dagen

MS

MS

MS

-

105,58

-

MS

MS

MS

MS

-

105,58

-

-

-

-

-

124,09

-

-

124,09

-

-

146,01

186,01

229,48

158,19

203,44

252,16

-

-

-

Atelier West-Afrikaanse percussie

-

-

-

105,39

-

-

105,39

-

-

De magie van het circus

-

109,56

141,48

-

126,99

164,16

-

-

-

De avonturiers

-

-

-

102,09

136,34

180,66

-

-

-

88,26

-

-

100,44

-

-

-

-

-

De wereld van insecten

-

-

-

102,09

142,94

187,26

102,09

142,94

187,26

Into the wild

-

-

102,09

142,94

187,26

102,09

142,94

187,26

De wereld van de kleintjes

Natuur en wetenschap

-

-

-

100,44

-

-

100,44

-

-

Natuur en patrimonium

89,09

121,93

150,28

103,47

138,81

175,44

103,47

138,81

175,44

Robin Hood

-

-

-

102,09

136,34

180,66

-

-

-

96,51

135,41

177,78

108,69

152,84

200,46

108,69

152,84

200,46

Coo adventure

-

-

-

147,19

-

-

147,19

-

-

Fun games

-

-

-

130,69

-

-

130,69

-

-

Mission impossible

-

-

-

135,09

-

-

135,09

-

-

Samen naar het zero waste

Viking Games

-

-

-

130,69

-

-

140,59

-

-

Iedereen op de ski's

-

-

-

129,59

-

-

-

-

-

Ontluikende wetenschapper

-

-

-

-

-

-

102,09

136,34

180,66

De prijzen in deze catalogus zijn (onder voorbehoud) van toepassing tot en met 31 december 2021.
De tarieven voor laag en hoog seizoen zijn beschikbaar op aanvraag op 02 209 03 00 of op pedagogie@kaleo-asbl.be.
Gemeentelijke toeristenbelasting is toe te voegen voor verblijven in Louvain-la-Neuve (1,15€per nacht per persoon).
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