


Welkom
De Habbekratshelden
De plaats waar je jezelf het best leert kennen, je grenzen verlegt, even weg bent van je 
zorgen en een bende nieuwe vrienden leert kennen is OP KAMP.

Habbekrats is een organisatie die kinderen en jongeren door en door kent en weet waar ze 
van houden, wat hen boeit en bindt. 
Dus logisch toch dat we ook al meer dan dertig jaar een veelkleurig kampaanbod aanbieden 
aan iedereen die echt op avontuur wil gaan. Met heel veel succes!

In dit nieuwe kampprogramma zijn we op zoek gegaan naar uitdagende, vrolijke en spannende 
activiteiten, waarbij iedereen zich goed voelt.
Een heel jaar lang, of liefst 102 dagen kan je met Habbekrats op kamp.
Het enige dat je nog moet doen, is je inschrijven, je rugzak vullen, en je fantastische glimlach 
niet vergeten!

Welkom bij de Habbekratshelden, welkom op kamp!

WIL JE MEE OP KAMP, 
VOLG DAN DEZE STAPPEN:

1. KIES JE KAMP EN JE LEEFTIJD 

2. SCHRIJF JE IN VIA DE WEBSITE 
WWW.HABBEKRATS.BE
OF IN EEN HABBEKRATSTREFPUNT
OF SCAN DE QR-CODE

 

3. BETAAL JE KAMP VIA 
KBC BE83 7370 4376 3615
Prijs = 15 euro/dag*
 
4. WACHT OP BEVESTIGING en…
 
5. WE ZIJN WEG

MEER: INFO@HABBEKRATS.BE
*Wanneer je over een Habbekratspas beschikt en 
nog thuis woont is de prijs 10 euro/dag
 

HAPPY HOME

Habbekrats VZW 
www.habbekrats.be
dehabbekratshelden
Habbekrats_on_tour

Onder de Hoge Bescherming van H.M. Koningin Paola
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Meet 
de habbekratshelden

De Habbekratshelden, dat zijn WIJ.
Een grote kleurrijke bende meisjes en jongens 
van alle leeftijden die er samen op uit trekken 

om nieuwe avonturen te beleven.
Ze zijn de HELD in hun eigen verhaal.

Wanneer je met ons meegaat op kamp ben je 
ook een HABBEKRATSHELD: Iemand die zich 
inzet voor zichzelf, voor de anderen en liefst 

ook voor de hele wereld.

Bij Habbekrats zijn de helden verdeeld in 
leeftijdsgroepen. Dat gaat als volgt:

XXS    8 tot 10 jaar
XS    10 tot 12 jaar

S    12 tot 14 jaar
M    14 tot 16 jaar
L    16 tot 18 jaar

XL    18 tot 25 jaar
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Avonturenverhalen

8 De kampen die Habbekrats aanbiedt, zijn 
echte verhalen.
Je beleeft ze als een boek. Ze zijn met 
zorg uitgewerkt, vaak gebaseerd op 
echte feiten en op originele, inspirerende 
locaties.
Wie deelneemt aan een avonturenverhaal 
geniet ook van veilig vervoer, 
professionele begeleiding, lekkere 
maaltijden en een comfortabel verblijf.
MAAK KENNIS MET DE NIEUWE 
VERHALEN VAN 2023!
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Hocus Pocus
3 weekends
Magie & mysterie

In een oud Middeleeuws stadje werden meer dan driehonderd jaar geleden vier heksen ter 
dood gebracht.
Nog voor ze hun laatste adem uitbliezen, spraken ze een vloek uit over een geheimzinnige 
zwarte kaars. Indien iemand de zwarte kaars weer zou aansteken zouden de heksen opnieuw 
voor onheil zorgen in de stad. Tot op het moment dat iemand erin zou slagen de kaars weer 
te doven.

Zonder de vloek te kennen, zijn een paar jongeren erin geslaagd de zwarte kaars te laten 
branden. Maar dan wordt het best spannend. De vier heksen keren terug om te sarren en te 
sollen en zullen slechts tot rust komen wanneer de kaars weer wordt uitgeblazen.
Maar dat is een makkelijke opdracht voor de Habbekratshelden. Of niet?

Dit nieuwe sprookje zoekt jongeren die van mysterie, toverij en een beetje griezel houden.
Maar die ook genoeg energie hebben om de trappen en torentjes van een oud Duits stadje te 
doorkruisen en geheimen te ontsluieren.

We verblijven in Het Avonturenhuis (zie P.35).
Een toelating voor verblijf in het buitenland is nodig.

28-29 JANUARI      XXS-XS
4-5 FEBRUARI            S-M

11-12 FEBRUARI            M-L
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Xtreme Heroes
5 dagen Krokusvakantie

SPORT & avontuur

Je hebt helden en je hebt superhelden, voor wie “gewoon” niet straf genoeg is.
Superhelden beschikken over superkrachten en willen die krachten ook graag goed 
benutten.
De Xtreme Heroes zijn zo’n superkids. Ze gaan vijf dagen lang uitzonderlijke uitdagingen 
aan.
Maar, ze staan er niet alleen voor. Ze krijgen een Xtreme begeleider die hen helpt de lat 
telkens een klein beetje hoger te leggen…

Dit is een heel sportief kamp, voor meisjes en jongens van 14 tot 18 jaar die geen uitdaging 
uit de weg gaan. De begeleiders  en de jongeren starten een sportief en uitdagend traject 
waarbij iedereen zijn grenzen verkent, zonder patsergedrag.
Alles verloopt in de veilige en comfortabele sfeer van een Habbekratskamp.

We verblijven in het KLOKHUIS, Habbekrats Sint-Truiden. 

20-24 FEBRUARI    M-L
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AC/DC
3 WEEKENDS

Wetenschap

We zijn in de Verenigde Staten in 1884 in een heel donkere zaal, 
tot plots het licht aangaat!
Het is het moment dat Thomas Edison erin geslaagd is een 
bruikbare gloeilamp uit te vinden.
Edison is niet alleen, want naast hem staat zijn medewerker Nicola 
Tesla. Deze twee uitvinders zouden niet lang samenwerken, want 
om de gloeilampen te laten branden moest er stroom worden 
gemaakt.  Tesla vond dat enkel wisselstroom -AC- geschikt 
was voor een stroomnet uit te bouwen, maar Edison zwoer bij 
gelijkstroom -DC- en zette Tesla aan de deur…
Eén van de twee zou uiteindelijk de strijd winnen en er voor zorgen 
dat we tot op vandaag nog steeds gebruik maken van…

Het verhaal van Tesla en Edison gebruiken we als decor voor een 
echt wetenschapskamp, waar twee ploegen tegen elkaar strijden 
voor de eer van beste wetenschapper. Ploeg AC en ploeg DC 
nemen het tegen elkaar op met uitdagende experimenten, leuke 
ateliers en vindingrijke uitvindingen. Een kamp voor pientere 
meisjes en clevere jongens!

We verblijven in Het Avonturenhuis  (Zie P. 35).

11-12       MAART    XXS-XS
18-19      MAART    S-M
25-26    MAART    M-L
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Jones is back!
2 X 5 dagen in de paasvakantie

avontuur

3-7    April    xs-m
10-14 April    M-L

De grootste avonturier die ooit de Habbekratswereld doorkruiste, is ongetwijfeld 
Indiana Jones.
In het spoor van deze held trokken tientallen helden op avontuur, oog in oog met 
de meest fantastische uitdagingen en raadsels.
Dit jaar kregen we goed nieuws: ‘Jones is Back!’.
Indiana Jones zelf komt de Habbekratshelden wakker schudden en plaatst hen 
voor een waanzinnig moeilijke opdracht.
Maar aangezien moeilijk niet onmogelijk is, gaan de Habbekratshelden de uitdaging 
aan en laten ze zich onderdompelen in een nieuw en mysterieus avonturenverhaal.

De Paasvakantie is dé periode bij uitstek om op avontuur te gaan. Wanneer Indiana 
Jones op de proppen komt, betekent dit écht avontuur. Erop uit trekken, dingen 
ontdekken of grenzen verleggen tegen een fantastisch decor. 
Jones is Back wordt als vijfdaags kamp aangeboden in de Paasvakantie, voor twee 
maal 30 kinderen en jongeren die van avontuur houden of gewoon eens vijf dagen 
in de warme atmosfeer van  de kampgroep willen vertoeven…

We verblijven in Het Avonturenhuis, maar gaan ook twee dagen met de tent 
op stap…
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Back to the future
3 weekends

Science Fiction

Op een dag verzamelen de Habbekratshelden in het laboratorium van een rare 
professor. De professor heeft ontdekt dat, ergens in een ver verleden, kleine 
gebeurtenissen hebben plaatsgevonden met een groot effect. Zo groot dat 
het wel eens het einde zou kunnen betekenen van de wereld zoals we die nu 
kennen.
De wanhopige prof heeft de Habbekratshelden erbij gehaald in de overtuiging 
dat zij alleen kunnen terugreizen in de tijd om te voorkomen dat dit onheil zou 
plaatsvinden.
Het resultaat van hun missie is een aaneenschakeling van vreemde en 
merkwaardige gebeurtenissen die de jongeren door het verleden gidst…

Ken je het Butterfly effect? Het is de term die wordt gebruikt voor een kleine 
verandering die heel grote gevolgen kan teweegbrengen.  
Om die gevolgen ongedaan te maken zou je moeten kunnen teruggaan in de 
tijd.
Stel dat dit zou lukken, dan zouden we de klimaatopwarming een halt kunnen 
toeroepen, oorlogen en conflicten verhinderen en rampen voorkomen.
In dit verhaal worden de jongeren “tijdreiziger voor twee dagen” en worden ze 
zich bewust van het effect van schijnbaar onbeduidende daden en beslissingen 
op hun eigen toekomst. Een kamp voor dromers, denkers en liefhebbers van 
science-fiction.

We verblijven in Het Avonturenhuis (Zie P. 35).

6-7    mei    xXs-S
13-14 mei    S-M
20-21 mei   M-L
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Brieven uit 1917
3 weekends

Oorlog & vrede

Op hun reis door de Ardennen ontdekken De Habbekratshelden een 
merkwaardig graf.
Het is de laatste rustplaats van een soldaat uit de Eerste Wereldoorlog.
Wanneer de jongeren dieper graven in het leven van deze onfortuinlijke 
jongeman, stuiten ze op oude brieven. Het is de correspondentie van de soldaat 
met zijn familie thuis. De mooie en warme teksten slepen de jongeren mee in 
de tijd dat deze jongen aan het front voor zijn leven vocht…

Dit verhaal over oorlog en vrede voert de jongeren naar het Westfront, een 
zevenhonderdvijftig kilometer lange frontlijn doorheen Frankrijk en België, 
tussen het Duitse Keizerrijk en de geallieerden. Het Westfront was een front 
van loopgraven dat nauwelijks bewoog en waar de hevigste gevechten uit 
onze geschiedenis plaatsvonden. De verliezen waren er enorm: Meer dan 13,5 
miljoen doden, gewonden, gevangenen en vermisten…
‘Brieven uit 1917’ is echter geen bloederig verhaal. De jongeren leven zich in 
de rol van een jonge soldaat in, die ondanks de gruwel blijft geloven in vrede 
en vriendschap.

We verblijven in Het Avonturenhuis (zie P. 35).
Een toelating voor verblijf in het buitenland is nodig.

30 sept-1 okt    xXs-S
7-8   Oktober    S-M
14-15 oktober   M-L
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24 
Meisjes & jongens met een klein beetje talent, maar met heel veel 
goesting om te bewegen en zich uit te leven, worden een week 
lang verwelkomd op een heerlijk, energiek urbankamp. Compleet 
met zang, dans en expressie, en een hele rist aan urban sports.

Wie graag wat tijd wil doorbrengen in een dans- en muziekstudio, de stad wil 
verkennen op wieltjes, of een held is in freerunning of parkour, mag dit kamp niet 
missen.
Wanneer we na vijf dagen helemaal zijn klaar gestoomd voor het podium, kan je 
onze kunsten komen bewonderen in SCRATCH, het nieuwe project van Habbekrats, 
Kras en Battle Droids in Antwerpen.

Sinds vorig jaar runt HABBEKRATS samen met KRAS en BATTLE DROIDS een groot 
jeugdcentrum in de wijk KIEL in Antwerpen. Het project kreeg de naam SCRATCH, 
omdat alles er vanaf een leeg blad begint.
Het magische gebouw heeft niet alleen eigen expressiestudio’s, maar vooral een 
grote URBAN VILLAGE waarin jongeren zich uitleven in alle mogelijke, uitdagende 
en leuke straatdisciplines.
Elke jongere met een een klein of een groot zichtbaar of verborgen talent mag 
deelnemen aan CAMP KYLL.

We verblijven in ForTeens, Antwerpen.

30 Oktober - 3 November   M-L

CAMP KYLL
5 dagen herfstvakantie

Hiphop/Dans/urban sport
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De stem van toon
3 Weekends

Vriendschap

Louise en Toon zijn geboren in hetzelfde dorp, wonen in dezelfde straat en 
lopen samen school.
Ze zijn als zus en broer, vertellen elkaar hun geheimen en zijn bijna 
onafscheidelijk.
Louise wordt, nu Toon een jonge man is geworden, verliefd op Toon, maar dat 
ziet hij niet. Toon is nu bezig met zijn vrienden en doet heel veel aan sport.
Louise besluit aan Toon te vertellen dat ze verliefd is, maar dan verdwijnt Toon. 
Zijn gezin verhuist en Toon is niet langer dichtbij.
Na korte tijd begint ze Toon al te missen en wanneer ze na een jaar het aandurft 
om zijn nummer in te toetsen, hoort ze voor het eerst zijn stem: ‘Met Toon, ik 
ben er niet, spreek na de biep!’.
Louise is helemaal van streek en besluit zelf op zoek te gaan waar Toon verblijft.
De Habbekratshelden zullen haar daarbij helpen.

De Stem van Toon gaat over vriendschap. Over het hebben van een beste 
vriend of vriendin waarmee je elk moment kan delen. Het kamp gaat ook over 
verlies. Het verlies van een vriend wordt vaak onderschat, maar vooral jongeren 
hebben het moeilijk om hiermee om te gaan.
In dit kamp belichten we vriendschap en verlies als een jongerenverhaal, 
waaruit iedereen die hiermee te maken krijgt inspiratie en troost kan putten…

We verblijven in Het Avonturenhuis  (Zie P. 35).

25-26 november   xXs-S
2-3     december    S-M
9-10    december   M-L
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Zomerkampen
8

HABBEKRATS heeft een lange 
traditie in het organiseren van

 zomerkampen. Ieder jaar wordt er 
een nieuw, boeiend thema gekozen 

dat, verpakt in 8 vijfdaagse kampen, 
bijna 250 kinderen verzekert van een 

leuke zomervakantie.
Habbekrats is een echte 

JEUGDDIENST. Daarom baadt elk 
kamp in een comfortabele, veilige en 

professionele sfeer die elk kind in 
zijn kracht zet.

ONTDEK NU ONS NIEUWE 
ZOMERAVONTUUR.
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Huck & TOM
8 vijfdaagsen

Avontuur

Tom Sawyer en Huckleberry Finn zijn de hoofdrolspelers uit dit verhaal. Het 
zijn twee kwajongens die opgroeien langs de Mississippi in het Amerika na de 
Burgeroorlog.
Huck en Tom zijn niet écht aanwezig op dit kamp, maar hun kwajongensverhalen 
inspireren de jongeren om op avontuur te gaan. Op zoek naar een fantastische 
schat staan de Habbekratshelden voor grote, grensverleggende uitdagingen, 
maar… zoals altijd loopt ook dit verhaal goed af!

Voor Huck & Tom is Habbekrats aan de slag gegaan met de beroemde boeken 
van Marc TWAIN uit 1896. Er werd een zeer mooi, evenwichtig kampprogramma 
opgesteld, bruikbaar voor alle leeftijden, dat zich afspeelt tegen een Western 
decor, gebouwd in de Wereldtuin van Het Avonturenhuis.

De jongeren slapen in het comfortabel Avonturenhuis in La Roche-en-
Ardenne.
Habbekrats zorgt voor vervoer, professionele begeleiding, gezonde en 
evenwichtige maaltijden en een schitterend programma.

3-7   Juli   xXs-S
10-14   juli    S-M
17-21  Juli   M-L
24-28 Juli
* Vree wijs

31-4   augustus   xXs-S
7-11    augustus    S-M
14-18  augustus   M-L
21-25 augustus   M-L
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Inschrijven voor een zomerkamp
HABBEKRATS organiseert de hele zomer lang 
vijfdaagse zomerkampen voor telkens ruim 30 
kinderen van verschillende leeftijden. Op die 
manier hebben 250 kinderen en jongeren de 
kans om deel te nemen aan een kamp.
In de eerste plaats zijn deze kampen bedoeld 
voor kinderen die nood hebben aan een week 
rust, ontspanning en avontuur, goed omkaderd 
door een professioneel team.
Anderzijds wil Habbekrats door het aanbieden 
van een zomerkamp ook gezinnen steunen die 
het moeilijker hebben om hun kind op kamp te 
laten gaan.

Vree wijs kampen

Met de steun van de Stad GENT zijn er drie kampen voorbehouden 
aan de kinderen van Gent. 

Deze kampen worden GRATIS aangeboden.
Je kan hiervoor inschrijven via Habbekrats, maar ook via het 

OCMW en de JEUGDDIENST van de Stad vanaf 1 juni.

Niet van Gent?

Dan heb je keuze uit VIJF ZOMERKAMPEN, één per kind.
Kies je kamp uit op basis van de leeftijdscategorie en de 

beschikbaarheid.
Inschrijven gebeurt via de WEBSITE of een HABBEKRATSTREFPUNT 

vanaf 1 mei.
De PRIJS is maximaal 75 euro, All in.

Thuiswonende kinderen betalen maximaal 50 Euro.
Hulpbehoevende ouders kunnen beroep doen op Habbekrats voor 

een minimumtarief dat in overleg wordt bepaald.
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Bouwkampen
6

Het Avonturenhuis en De Wereldtuin in de Ardennen zijn 
ons actieterrein voor het organiseren van 

BOUWKAMPEN. Meisjes en jongens vanaf 16 jaar gaan 
aan de slag met bouwkunde en technieken, verfraaien 

het huis, zorgen voor gezonde maaltijden, onderhouden 
de tuin en zijn verantwoordelijk voor de houten con-

structies die het decor vormen voor de avonturen van de 
Habbekratshelden.
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De wereldtuin
6 weekends

bouwen

De wereldtuin is de naam van de grote tuin die zich rond Het Avonturenhuis 
bevindt. In feite is het zo dat van alle kamers de tuin de mooiste en leukste is 
om te vertoeven. Dat komt omdat je in de tuin letterlijk op ontdekkingstocht kan 
gaan, in de bomen kan klauteren, in het water kan spelen of genieten van een 
heerlijk kampvuur.
De Wereldtuin is nooit af. Elk jaar bouwen we nieuwe constructies die verre 
continenten een beetje dichterbij brengen.
Zo gaan we dit jaar verder aan de slag in de Nieuwe Wereld, waar het Sportfort 
het centrale element vormt van het decor voor Huck & Tom, het nieuwste 
zomerkamp.

Wie zich inschrijft voor het project De Wereldtuin engageert zich voor een 
deelname aan ZES GRATIS WEEKENDS, waar we samen bouwen, ontspannen 
en genieten van mooie momenten van vriendschap.
We zoeken meisjes en jongens vanaf 16 jaar die goed kunnen knutselen, koken, 
sleutelen of pimpen of het tenminste willen leren.
De aanwezigheid van professionele vakmensen zorgt dat je als deelnemer echt 
goesting krijgt om aan de slag te gaan en de kneepjes van het vak te leren.

De BOUWKAMPEN vinden plaats in Het Avonturenhuis. 
Ze zijn bedoeld voor gemotiveerde jongeren.
Inschrijven via het JongerenTrefpunt of www.habbekrats.be is verplicht.
Deelname is GRATIS.
Vervoer, maaltijden en drank, overnachting en professionele begeleiding zijn 
inbegrepen. 4-5 MAART

22-23 April
10-11 JUNI

24-25 juni
16-17 september
18-19 november
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Nabij la Baraque de Fraiture, één van de hoogste toppen van ons land 
bevindt zich Het Avonturenhuis in het dorpje Bérismenil. Niet ver van de plaats waar de Ourthe 
het landschap doorklieft in een groots rotsmassief, le Hérou.
Het Avonturenhuis geniet van zijn gunstige ligging aan de rand van een groot woud, 
le Bois Saint-Jean, waardoor schitterende wandel- & mountainbikepaden slingeren.
Kortom, qua natuur en landschap zit je perfect in Het Avonturenhuis!

Het Avonturenhuis zelf is in feite een statige hoeve die door Habbekrats werd verbouwd tot 
een comfortabel en ecologisch huis voor vijftig personen.
Authentieke elementen, veel steen en hout versterken het echte Ardennengevoel. 
Ondanks de grote oppervlakten is het huis cosy en warm ingericht, zodat de atmosfeer van 
een echte thuis wordt gecreëerd.
De heerlijke geuren uit de keuken en een knetterende open haard maken het plaatje af.
Habbekrats draagt met dit huis bij aan het welbevinden van haar doelgroep. 
Het Avonturenhuis is een echte plaats van verwondering en vriendschap.
Een uitvalsbasis voor de avonturen van De Habbekratshelden en een plaats om uit te rusten.

Het avonturenhuis

HET AVONTURENHUIS KAN JE OOK HUREN
    Op de dagen dat Habbekrats geen jongeren onthaalt, is Het Avonturenhuis ook te huur

voor organisaties die dezelfde waarden- en normenkader hanteren.
Stuur je kandidatuur naar uit@habbekrats.be

Adres: Bérismenil 4 te 6982 La Roche-en-Ardenne 
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WAT KUNNEN WE NOG 
VOOR JE DOEN?

HABBEKRATS zet zich in voor de rechten van het 
kind en zorgt dat die

altijd en overal worden gerespecteerd.
Daartoe stelt Habbekrats zich op als een een sterke 

jeugd- en welzijnspartner die zich maximaal inzet 
op de eerste lijn, tussen de jongeren.

Habbekrats biedt 3500 kinderen en jongeren 
van 8 tot 21 jaar, warme, veelkleurige 

JongerenTrefpunten, cosy Overkophuizen  en 
uitdagende mobiele projecten en kampen.

Habbekrats kreeg voor haar verdienste:
-De Prijs van de Vlaamse Gemeenschap

-De Grote Prijs van de Opvoeding
-De Belgische Kinderrechtenprijs.

Meer over al onze projecten via www.habbekrats.be 
of info@habbekrats.be, 

of spring even binnen in een JongerenTrefpunt!


