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CREATIEF FRANS OF ENGELS LEREN
Voor kinderen & jongeren

In België, Frankrijk & Engeland
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10 redenen
waarom jij kiest
voor Roeland vzw

1. TAALBAD
Volg je een Juniorkamp (7-12 jaar)?
De animatoren spreken enkel Frans of Engels en motiveren je om de vreemde taal te spreken via ludieke
taalspelletjes. Met je vrienden mag je gerust in het Nederlands praten. Elke dag is er een tweetaaltje waar de
animatoren je extra uitleg in het Nederlands geven. Na
één weekje kamp heb je heel wat woorden bijgeleerd
en ken je zelfs enkele korte zinnen. Iets waar je enorm
fier op mag zijn!
Ben je ouder dan 12 jaar?
Dan dompelen we je meteen onder in het Frans of Engels. Hoe? De animatoren spreken enkel de vreemde
taal en motiveren je om dat ook te doen via ludieke
taalspelletjes, sport en opdrachten. Dat het voor jou
raar is om de eerste dagen Frans of Engels te spreken,
begrijpen de animatoren zeker. Maar het is de beste
manier om een nieuwe taal te leren. Fouten maken
mag. Zelfs heel veel fouten. Zolang je het probeert. Dat
waarderen de animatoren echt. En je zal zien, voor dat
je het weet vloeien de Fransen of Engelse zinnen uit je
mond zonder dat je het zelf beseft. Beloofd!

2. LESSEN?
Saaie taallessen? Helemaal niet! Wij kiezen voor taalateliers. Tijdens de taalateliers oefen je de woordenschat en grammatica die je op school leert. Hoe? Met
video, internet, groepswerk en ludieke opdrachten. Zo
spreek je Frans of Engels zonder dat je het zelf beseft.
Af en toe een beetje grammatica kan nog wel, zodat we
zeker zijn dat je de juiste basis hebt.

Roeland vzw
Krijgslaan 18-22
Tel. +32 (0)9 221 60 44
info@roeland.be
www.roeland.be
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3. ANI-WIE?
Onze animators zijn minstens 18 jaar. De meesten onder hen zijn native speakers of spreken heel vlot Frans
of Engels. Regelmatig scholen ze zich bij Roeland bij.

4. TOFFE BEGELEIDERS

8. VRAGEN

Bij Roeland ontmoet je te gekke begeleiders die garant
staan voor amusante taalateliers, workshops, spelen en
daguitstappen. Ze moedigen je aan om Frans of Engels
te spreken. Om jou daar zo goed mogelijk bij te helpen,
voorzien we op de meeste kampen 1 begeleider per 4
jongeren. Daarin is Roeland echt uniek!

Kan ik in dezelfde kamer van een vriend of vriendin
slapen, wat neem ik mee, wordt er een test afgenomen,
hoe schrijf ik mij in, krijg ik korting, … ? Check snel de
Frequently Asked Questions (FAQ) op www.roeland.be.
Daar vind je zeker een antwoord op je vraag.
Heb je een vraag over een kamp? Een speciale wens?
Of iets waarmee we rekening moeten houden? Stuur
ons dan een gerust een mail of bel ons.

5. PAARDRIJDEN OF KAJAK
Wat denk je van een dagje Disneyland Parijs, kanovaren in de Champagnestreek, een musical in hartje Londen, kajakken in de zee, dans, theater, hiking of paardrijden? Je vindt zeker je gading.

6. SAMEN UIT, SAMEN THUIS
De busreis is inbegrepen in de prijs van je taalkamp
(voor kampen met overnachting). Zo leer je tijdens de
busreis je kampgenoten al kennen en maak je vrienden
in je moedertaal. Ons team staat ter plaatse klaar om
jou met open armen te ontvangen.

9. WAT MET JE GSM?
Volg je een Juniorkamp (7-12 jaar)? Dan vragen we om
geen gsm mee te brengen. Niet iedereen heeft op jouw
leeftijd al een gsm en zo voelt niemand zich uitgesloten.
Als je ziek bent of heimwee hebt, dan neemt de kampverantwoordelijke zeker contact op met je ouders.
Ben je ouder dan 12 jaar? We begrijpen dat je moeilijk
een week of langer zonder je gsm kunt. Ja, hij mag dus
mee op kamp. Maar… we hebben wel enkele afspraken.
Wat mag er niet? Je gsm de hele dag op zak hebben en
bellen met je gsm (want dan praat je Nederlands). Wat
dan wel? Af en toe voorzien we een moment waarop je
berichtjes kunt sturen naar het thuisfront. Wij houden
je ouders ook op de hoogte via de blog en foto’s op
onze website.

7. EEN 10 VOOR SFEER
Sfeer is belangrijk bij Roeland. Daarom doet iedereen
altijd mee met alle groepsactiviteiten. Inspraak is altijd
mogelijk en als je met iets zit, kun je terecht bij iemand
van het team. Onze begeleiders staan garant voor het
welzijn van iedereen. Pestgedrag en discriminatie kunnen echt niet.

10. GEZONDHEID
Je mag niet roken op het kamp. Ook al mag het wel
van je ouders. Misschien vind je dat niet plezant, maar
het is goed voor je gezondheid en dat van de andere
deelnemers.
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Kampoverzicht 2019
Data

Dagen

Geboortejaar

Plaats

Frans

Pagina

4-6/3

3

2007-2010

Gent

Junior Frans

Taalontwikkeling

€ 155

10

1-5/7

5

2008-2010

Oostakker

Junior Frans

Taalontwikkeling

€ 195

10

19-23/8

5

2008-2010

Oostakker

Junior Frans

Taalontwikkeling

€ 195

10

28-30/10

3

2008-2011

Gent

Junior Frans

Taalontwikkeling

€ 155

10

1-5/7

5

2011-2012

Oostakker

Mini Frans

Taalinitiatie

€ 195

10

8-12/7

5

2011-2012

Oostakker

Mini Frans

Taalinitiatie

€ 195

10

19-23/8

5

2011-2012

Oostakker

Mini Frans

Taalinitiatie

€ 195

10

9-12 jaar met overnachting

8-13/4

6

2008-2010

Flône

S’amuser en français

€ 415

11

8-13/7

6

2008-2010

Flône

S’amuser en français

€ 415

11

22-27/7

6

2008-2010

Flône

S’amuser en français

€ 415

11

5-10/8

6

2008-2010

Flône

S’amuser en français

€ 415

11

15-20/4

6

2007-2008

Flône

Groeten uit Flône

Sport

€ 435

12

1-6/7

6

2007-2008

Flône

Groeten uit Flône

Sport en avontuur € 435

12

15-20/7

6

2007-2008

Flône

Groeten uit Flône

Creatief artistiek

€ 415

12

12-17/8

6

2007-2008

Flône

Groeten uit Flône

Cinema

€ 415

12

Frans

4

Prijs

7-12 jaar zonder overnachting

Frans

!
î

Kamp + opties

12-18 jaar met overnachting

8-13/4

6

2004-2006

Bure

Aventure en Ardennes

€ 550

13

15-20/4

6

2004-2006

Bure

Aventure en Ardennes

€ 550

13

15-20/4

6

2001-2004

Virton

100% sports en français

€ 550

14

1-13/7

13

2005-2007

Bure

Booste ton français

€ 695

15

12-24/8

13

2005-2007

Bure

Booste ton français

€ 695

15

15-20/7

6

2005-2007

Bure

Une semaine fantastique

€ 425

16

22-27/7

6

2005-2007

Bure

Une semaine fantastique

€ 425

16

29/7 - 3/8

6

2005-2007

Bure

Une semaine fantastique

€ 425

16

5-10/8

6

2005-2007

Bure

Une semaine fantastique

€ 425

16

1-13/7

13

2004-2006

Stenay

La vie du bon côté

€ 775

17

12-24/8

13

2004-2006

Stenay

La vie du bon côté

€ 775

17

1-13/7

13

2004-2006

Bergues

Roeland-les-bains

€ 775

18

1-10/8

10

2004-2006

Bergues

Roeland-les-bains

€ 635

18

12-24/8

13

2004-2006

Bergues

Roeland-les-bains

€ 775

18

1-13/7

13

2004-2006

Virton

Découverte en Gaume

Paardrijden

€ 715

19

1-13/7

13

2004-2006

Virton

Découverte en Gaume

Multi-activiteit

€ 715

19

Data

Dagen

Geboortejaar

Plaats

1-10/8

10

2004-2006

Virton

Survie et Nature

€ 615

20

12-24/8

13

2004-2006

Virton

Survie et Nature

€ 715

20

16-24/8

9

2001-2004

Marche

100% sports et adrénaline

€ 765

21

6-13/7

8

2001-2004

Paris

Paris + Disneyland

€ 935

22

1-13/7

13

2001-2004

Ancy

Douce France

€ 915

23

15-27/7

13

2001-2004

Ancy

Douce France

€ 915

23

1-10/8

10

2001-2004

Saint-Dizier

Crea et Sports

€ 695

24

12-24/8

13

2001-2004

Saint-Dizier

Crea et Sports

€ 865

24

€ 250

25

Frans

î
!

15-20/4
& 4/5

7

1999-2003

Gent

Pagina

Théatre à Paques

9-12 jaar zonder overnachting

8-12/7

5

2007-2010

Oostakker

Junior Engels

€ 195

27

5-9/8

5

2007-2010

Oostakker

Junior Engels

€ 195

27

Engels

9-12 jaar met overnachting

8-13/7

6

2007-2010

Oostakker

Junior Engels

€ 425

28

5-10/8

6

2007-2010

Oostakker

Junior Engels

€ 425

28

Engels

!
î

Prijs

16-20 jaar zonder overnachting

Engels

!
î
!
î

Kamp + opties

13-21 jaar met overnachting

15-27/7

13

2004-2006

Sutton Town

Intercultural Fun

€ 995

29

29/7-10/8

13

2001-2003

Sutton Town

Intercultural Fun

€ 995

29

12-23/8

12

2004-2006

Sutton Town

Beautiful Kent

Dans

€ 965

30

12-23/8

12

2004-2006

Sutton Town

Beautiful Kent

Multi-activiteit

€ 965

30

20-27/7

7

2004-2006

Cottesmill

Sports Academy

€ 725

31

1-10/8

10

2004-2006

Cottesmill

Cottesmill Summer Time

Creative lab

€ 875

32

1-10/8

10

2004-2006

Cottesmill

Cottesmill Summer Time

Multi-activiteit

€ 875

32

12-23/8

12

2004-2006

Cottesmill

Intercultural Vibes

Survival

€ 955

33

12-23/8

12

2004-2006

Cottesmill

Intercultural Vibes

Mult-activiteit

€ 955

33

8-14/4

7

2003-2005

Norfolk

Norfolk British Adventure

€ 635

34

15–27/7

13

1998-2003

Gold Hill

The World on Stage

€ 995

35

1-10/8

10

2001-2003

Gold Hill

Gold Hill Experience

Sport

€ 895

36

1-10/8

10

2001-2003

Gold Hill

Gold Hill Experience

Multi-activiteit

€ 895

36

12-23/8

12

2001-2003

Gold Hill

Gold Hill Experience

Hiking

€ 965

36

12-23/8

12

2001-2003

Gold Hill

Gold Hill Experience

Multi-activiteit

€ 965

36

6-13/7

8

2001-2004

Londen

London City Life

€ 995

37
5

Vrijwilliger aan het woord
Charlotte Santens (in het midden met grijs topje) met haar team in Stenay

“Roelandkampen zijn amusementskampen
en toevallig in een andere taal”
“Van zodra de kinderen en jongeren van de bus stappen, praten we uitsluitend Frans”, vertelt Charlotte
Santens, vrijwillige animator bij Roeland vzw. “De eerste twee dagen is de omschakeling naar de vreemde taal best lastig voor hen. Maar vanaf dag drie denken ze zelfs niet meer in hun moedertaal.”

“Uiteraard spreken we niet meteen met volzinnen,
maar met woorden, gebaren, dansjes en toneelstukken
communiceren we met elkaar. En dat lukt. De kinderen
spelen de spelletjes mee, voeren de opdrachten uit en
slagen erin om een eenvoudig gesprek aan te knopen.

Hoe ondersteunen jullie elk kind?
“We zijn met heel veel vrijwilligers. We verdelen de kinderen en jongeren in kleine groepjes. En we leven ook
24 uur op 24 samen. We zien vlug wie liever zijn eigen
ding doet en wie nood heeft aan extra hulp.”
“Veel kinderen komen hier alleen aan en kennen niemand. De coaches en animatoren doen alle activiteiten
mee en zitten bijvoorbeeld tijdens de lunch tussen de
kinderen. Ze zijn de lijm tussen de kinderen, waardoor
die snel vrienden maken.”

Hoe reageren kinderen erop dat ze meteen ondergedompeld worden in een vreemde taal?
Sommigen doen alsof ze ons niet verstaan, bij anderen lukt het echt moeilijk. Maar een groot deel van de
vrijwilligers zijn Franstalig en de anderen doen alsof
ze geen Nederlands begrijpen, dus kunnen de jongeren
niet anders dan meedoen.”
6

Vind je het niet streng om vanaf de eerste minuut
de vreemde taal te spreken?
“Ja. Maar als een kind met een heel groot probleem
zit en zich op dat moment niet kan uitdrukken in het
Frans, dan maken we een uitzondering.”

Merk je dat de kinderen veel bijleren tijdens het
kamp?
“Dat merk je vooral aan de kinderen die amper Frans
kennen. Na 12 dagen kunnen ze een korte conversatie
houden. Bij de anderen zie je dat hun woordenschat
enorm verrijkt. Ze leren hier woorden die ze nooit in
de klas horen. We zitten in alle situaties bij elkaar: eten,
lunchen, zwemmen, ... Als we elke dag voetballen, is
het logisch dat ze na een paar dagen het Franse woord
voor keeper kennen.”
“Onze taalactiviteiten mag je niet vergelijken met de
lessen Frans op school. Zo bakken we bijvoorbeeld
samen pannenkoeken waardoor ze de Franse vertaling
leren voor spatel, kom, oven, … Of we vormen een
levend kruiswoordraadsel waar iedereen een letter is.
We maken het ludiek. Dat is plezant voor de kinderen
en voor ons. Roelandkampen zijn amusementskampen
en toevallig in een andere taal.” l

Deelnemer aan het woord
Ellen Van Damme (met rood kleedje) met enkele vrienden op kamp in Ancy

“Frans praten helpt echt”
“De animatoren die tweetalig zijn, weigerden Nederlands te praten en stimuleerden ons om Frans te
spreken”, getuigt Ellen Van Damme die de vorige twee zomers meeging op kamp naar Ancy. “En dat
is best wel grappig. We zijn ondertussen Facebook-vrienden en we hebben nu nog de neiging om onder
elkaar Frans te praten.”

“Ik ben goed in talen. Allez dat vind ik toch van mijzelf. De Franse taal boeit me enorm. Ook al krijg ik
Frans op school, ik zocht naar een leuke manier om
ook in mijn vrije tijd bij te leren. Alleen vond ik die
niet. Tot mijn ouders voorstelden om mee te gaan op
een Roelandkamp.”

Op een Roelandkamp moet je meteen Frans spreken. Vind jij dat niet te streng?
“Ik verwachtte dat. In het begin was het wel zoeken,
maar de animatoren helpen je altijd. Als je niet op een
woord kon komen, begonnen ze je meteen te helpen
met Bedoel je dit…? in heel gemakkelijk Frans. Zo leerde ik heel snel bij.”
“We werden constant gestimuleerd om Frans te praten.
We werden erover aangesproken als we ons toch uitdrukten in het Nederlands. Dat vond ik goed.”

Wat is volgens jou de sterkte van Roeland?
“De connectie tussen de animatoren en de kinderen.
We zijn hele dagen samen, doen ook alles samen. En
ze gaven ook de taalateliers op zo’n manier waardoor

we geïnteresseerd bleven, door bijvoorbeeld een babbeluurtje te houden rond thema’s uit onze leefwereld.”
“Iedereen was ook welkom op het kamp, ongeacht hun
kennisniveau van het Frans. We werden onderverdeeld
in kleine groepen per niveau. Als je iets zei in het Nederlands, vroegen de animatoren om het te vertalen
naar het Frans. En als het echt niet lukte, namen ze je
even apart om samen te oefenen.”

Je uitdrukken in een vreemde taal is niet zo gemakkelijk. Lukte het jou goed om je gedachten en
gevoelens uit te spreken?
“Dat lukte me wel. Als ik me minder goed voelde of
iets me stoorde, dan kon ik dat wel zeggen. Maar het
bleef wel moeilijk.”

Heb je veel bijgeleerd op de kampen?
“Jazeker. Frans praten helpt echt. Nu kan ik een gesprek voeren in het Frans. Ik maak nog wel wat fouten,
maar als ik dan verbeterd word, probeer ik dat te onthouden. Vooral na mijn tweede kamp merkte ik Ik kan
Frans praten.” l
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Korting op de inschrijving
1. Vroegboekkorting*
Wie boekt voor 1 februari krijgt 5% korting op de inschrijving.

2. Korting via werkgever*
Heeft je werkgever (BNP Paribas Fortis,
Benefits at Work, BPost, VDK, ING ...)
een partnership met ons? Dan krijg je een
personeelskorting. Contacteer je werkgever voor meer informatie.
Wenst je bedrijf een partnership met ons
aan te gaan? Mail naar info@roeland.be.

3. Korting via Partena Ziekenfonds*

Inschrijven
Inschrijven kan vanaf 5 januari 2019 om 9.00 uur
via www.roeland.be.
Tip: win tijd door het profiel van je kind al op voorhand aan te
maken. Zo hoef je dan op 5 januari enkel nog het kamp toe te
voegen.

Prijs
• Inbegrepen: verblijf, maaltijden (behalve op de kampen zonder overnachting), lesmateriaal, uitstappen, busvervoer, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, ongevallenverzekering.
• Niet inbegrepen: persoonlijke aankopen (in de bar en tijdens
de uitstappen).
• Meer info over de verzekeringen vind je op onze website.
• Wijzigingen aan het programma (activiteiten, uitstappen, …)
zijn steeds mogelijk.

Busreis
De busreis is inbegrepen in de prijs van het taalkamp (voor kampen met overnachting). Wie wil, kan zijn kind ook zelf brengen
en halen. Dat geeft echter geen recht op een vermindering van het
inschrijvingsgeld.

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden en annulatievoorwaarden:
zie www.roeland.be.
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Klanten van Partena Ziekenfonds (526)
krijgen 5% korting op de inschrijving.
Contacteer je ziekenfonds voor meer informatie.

4. Korting via studietoelage*
Wie in het lopende schooljaar een studietoelage krijgt voor het secundair onderwijs geniet een korting van 20% van
het bedrag van de studietoelage. Is dit op
jou van toepassing? Bezorg ons dan een
kopie van het bewijs van de studietoelage via e-mail (info@roeland.be) of via de
post.
*Opgelet: onze kortingen zijn niet cumuleerbaar.
Informeer je voor het inschrijven om te zien welke
korting voor jou het voordeligst is.

Tussenkomst inschrijving
1. Via je werkgever of ziekenfonds
Bepaalde werkgevers en ziekenfondsen
betalen je na het inschrijven een deel van
het inschrijvingsgeld terug. Kom je hiervoor in aanmerking? Download na het
kamp het document Tussenkomst werkgever/ziekenfonds op je profiel.

2. Via een fiscaal attest
Voor kinderen jonger dan 12 bezorgen
we je een fiscaal attest. We sturen dit op
in de maand maart van het volgende kalenderjaar.

FRANSE KAMPEN 7-21
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Oostakker of Gent

Frans
7-12 jaar

Krokus
Zomer
Herfst

Externaat

Ik vond het superleuk!!! De grote spelen waren echt superleuk!!!

Mini & Junior Frans
Bonjour! Comment ça va? Zin om je eerste woordjes Frans te spreken? Dan is dit
kamp echt iets voor jou! Geen saaie lessen Frans, maar wel amusante spelletjes, liedjes, toneelstukjes en verhaaltjes.

Activiteiten

Locatie

• Te gekke taalworkshops. Je werkt in kleine groepjes en per niveau rond een thema zoals La ville, A
table, Qui suis-je ? Samen met je nieuwe vriendjes
beleef je zo veel plezier dat je amper beseft dat alles in het Frans verloopt.
• Chanter! Samen Franse liedjes zingen!
• Crea-atelier: knutselen, een filmpje maken, kokerellen, …
• Een groot spel.
• In de zomer gaan we op uitstap: bijvoorbeeld naar
het zwembadcomplex LAGO Rozebroeken.

Praktisch
•
•
•
•
•
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Van 9u00 tot 16u30.
Opvang vanaf 8u15 en tot 17u45.
Breng een lunchpakket mee.
Wij zorgen voor een vieruurtje.
In Gent (Roeland vzw) of
Oostakker (De Koekoek).

De Koekoek in Oostakker is
een ruim centrum in een groene
omgeving met veel speelruimte zowel
binnen als buiten. Roeland vzw ligt vlakbij 2 mooie
parken. Bij mooi weer organiseren we daar een dagactiviteit.

Heb je nog geen Frans gehad op school?
Dat is helemaal niet erg. Meer nog, we gaan er net vanuit dat je de basis nog moet leren.
We stimuleren je om Frans te praten, maar met de andere kinderen mag je gerust in het Nederlands spreken.
Voor de allerkleinsten (°2011-2012) zijn de animatoren
tweetalig.
Om je te helpen, is er elke dag een tweetaaltje. Dan
geeft de kampverantwoordelijke je extra uitleg in het
Nederlands, zodat je alles goed begrijpt.

Periode

Dagen

Geboortejaar

Waar

Kamp

Prijs

Krokus

4-6 maart

3

2007-2010

Gent

Junior

€ 155

Zomer

1-5 juli

5

2008-2010 en 2011-2012

Oostakker

Mini & Junior

€ 195

Zomer

8-12 juli

5

2011-2012

Oostakker

Mini

€ 195

Zomer

19-23 augustus

5

2008-2010 en 2011-2012

Oostakker

Mini & Junior

€ 195

Herfst

28-30 oktober

3

2008-2011

Gent

Junior

€ 155

Flône

Frans
9-11 jaar

Pasen
Zomer

Internaat

De begeleiders hielpen ons ook met het Frans spreken en als we eens iets niet begrepen legden ze het
uit met gebaren.

S’amuser en français in Flône
Enchanté! Aangenaam! Maak kennis met de Franse taal. Hoe? Met spelletjes, liedjes
en leuke activiteiten. En dat in de abdij van Flône. Veel plezier gegarandeerd!

Locatie

Activiteiten
• Elke dag 2 of 3 leuke taalateliers waarbij je in spelvorm nieuwe woordjes leert.
• Veel tijd om te sporten en te spelen zoals knutselen, een groot spel, …
• Toffe zangmomenten, want zingen is de beste manier om woordjes te leren.
• Een leuke activiteit voor het slapengaan zoals le
moment dodo, casino-avond, ….

Je logeert in de abdij van Flône. In de slaapzaal slaap je alleen of per 2.

Heb je nog geen Frans gehad op school?
Dat is helemaal niet erg. Meer nog, we gaan er net van
uit dat je de basis nog moet leren.
We stimuleren je om Frans te praten, maar met de andere kinderen mag je gerust in het Nederlands spreken.
De animatoren praten altijd Frans. En je zal zien, je
verstaat hen beter dan je denkt.
Om je te helpen, is er elke dag een tweetaaltje. Dan
geeft de kampverantwoordelijke je extra uitleg in het
Nederlands, zodat je alles goed begrijpt.

Periode

Dagen

Geboortejaar

Kamp

Prijs

Pasen

8-13 april

6

2008-2010

S’amuser en français

€ 415

Zomer

8-13 juli

6

2008-2010

S’amuser en français

€ 415

Zomer

22-27 juli

6

2008-2010

S’amuser en français

€ 415

Zomer

5-10 augustus

6

2008-2010

S’amuser en français

€ 415
11

Flône

Frans
11-12 jaar

Pasen
Zomer

Internaat

Ik vond het een GEWELDIG kamp met GEWELDIGE animatoren.

Groeten uit Flône
Spelen, ravotten en plezier maken in het Frans. En dat in de abdij van Flône.
Amusement garanti!

Activiteiten
• Elke dag 1 à 2 leuke taalateliers waarbij je in spelvorm zoveel mogelijk Frans praat.
• Veel tijd om te sporten en te spelen.
• Een tof zangmoment, want zingen is de beste
manier om woordjes te leren.
• Een leuke activiteit voor het slapengaan zoals le
moment dodo, filmavond, ….

15 – 20 juli:
Creatief artistiek
Schuilt er een kunstenaar in
jou? Hier kan je kiezen tussen
verschillende creatieve workshops.
Experimenteer met lijm, verf, karton, stof,… Daarnaast staan er ook spelletjes, zangmomenten en een
uitstap op de agenda.

15 – 20 april: Sport

12 – 17 augustus: Cinema

Naast leuke spelletjes, grote spelen en andere activiteiten, trek je er 2 keer op uit. Je gaat zwemmen in
Aqualibi en schaatsen. Vergeet je zwemkledij en handschoenen dus niet.

Kruip in de huid van Audrey Hepburn, Laurel en Hardy, Charlie Chaplin of Frankenstein en leef je uit op
de planken, met je vriendjes als publiek. Acteer je niet
graag, maar hou je wel van film? Misschien schuilt er
een Steven Spielberg in jou en maak je kortfimpjes,
animaties of stopmotions met de camera? Of ben je
liever een affiche-ontwerper, stylist, reporter of scenarioschrijver? Iedereen is welkom!

1 – 6 juli: Sport en avontuur
Op zoek naar avontuur? Dat vind je hier zeker. Een
hoogteparcours, death riden, zwemmen, … leef je uit!
En op de kampplaats kan je voetballen, basketballen,
dansen of badmintonnen.

Locatie
Je logeert in de abdij van Flône. In de slaapzaal slaap
je alleen of per 2.

Periode

12
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Kamp

Prijs

15-20 april

6

2007-2008

Sport

€ 435

1-6 juli

6

2007-2008

Sport en avontuur

€ 435

15-20 juli

6

2007-2008

Creatief artistiek

€ 415

12-17 augustus

6

2007-2008

Cinema

€ 415

Bure

Frans
13-15 jaar

Pasen

Internaat

Ils aident toujours pour parler français et ils expliquent toujours très bien. Nous pouvons toujours tout
comprendre.

Aventure en Ardennes
Hier kies je voor 100% avontuur! Een te gekke week vol plezier in het Frans. Je beweegt, verlegt je grenzen en na afloop keer je terug naar huis met fijne herinneringen.

Locatie
Je logeert in Bure in
een
oude
kasteelhoeve
omgeven door groen. Op
de binnenplaats staan bomen
en banken waar we activiteiten organiseren of relaxen. Er zijn velden en sportterreinen voor voetbal, basketbal, groot spel, … en twee gymzalen voor
indoor sport. De bossen zijn vlakbij voor een wandeling of tochtje met de mountainbike.

Activiteiten
Sport en avontuur komen ook aan bod in de taalateliers. Je leert over technieken en spelregels én je spreekt
Frans zonder dat je erbij stilstaat. ’s Avonds zorgen we
voor ontspanning: spelletjes of een gezellige groepsactiviteit.

Bure heeft zowel individuele kamers als een kleine
slaapzaal.

Excursies
We zoeken het avontuur op in de natuur: mountainbike, rafting, survivaltocht, boomklimmen of een hindernissenparcours. In het centrum zelf is er sport naar
keuze: voetbal, basketbal, badminton, … Met een
team dat gespecialiseerd is in sportactiviteiten.
Periode

Aantal dagen Geboortejaar

Kamp

Prijs

8-13 april

6

2004-2006

Aventure en Ardennes

€ 550

15-20 april

6

2004-2006

Aventure en Ardennes

€ 550
13

Virton

Frans
15-18 jaar

Pasen

Internaat

î

C’était très bien. J’ai plus de confiance pour parler français maintenant.

NIEUWE
FOMULE

100% sports en français

Voetbal, basketbal, spelen, dansen, fitness, aerobic … Op dit kamp raak je
zeker al je energie kwijt! Je amuseert je, je leert bij en keert terug met een
schat aan souvenirs. En uiteraard ook met een Franse babbel!

Activiteiten

Locatie

Sporten is gezond. En vooral plezant! Ben je een profvoetballer in spe, hou je van dans of zit je gewoon
overvol energie? Dan is dit kamp op je lijf geschreven.
Sport, ontspanning en taalateliers wisselen elkaar af. Je
zal je geen moment vervelen.

Virton is een gezellig stadje
in de Gaumestreek. Je logeert
op een mooie kamplocatie met veel
open ruimte, middenin een groene omgeving. Er zijn
sportterreinen waar je kan voetballen, hockeyen, basketballen, volleyballen, … twee gymzalen en een gezellig plein met een vijver en fontein.

Excursies
Op het domein X-cape in Florenville beleef je een dag
vol avontuur met sportieve uitdagingen, een stevig
groepsgevoel en gewaagde opdrachten.

Periode
15-20 april

14

Aantal dagen Geboortejaar
6

2001-2004

Je logeert in individuele kamers.

Kamp

Prijs

100% sports en français

€ 550

Bure

Frans
12-14 jaar

Zomer

Internaat

Les moniteurs et les coachs me manquent.

Booste ton français
Ben je sportief of creatief? Hou je van spelletjes of van zingen? In Bure valt op elk
moment van de dag iets leuks te beleven. Soms met de hele groep, soms in kleinere
groepjes.

Activiteiten

Locatie

De taalateliers, dat is leren én je amuseren. Je oefent je
Frans in een aangename en ontspannen sfeer. Fouten
maken is niet erg. Integendeel, durven spreken is superbelangrijk!

Je logeert in Bure in een oude
kasteelhoeve omgeven door
groen. Op de binnenplaats organiseren we tal van activiteiten. Er zijn velden en sportterreinen voor voetbal, basketbal, groot spel, … en twee
gymzalen voor indoor sport. De bossen zijn vlakbij
voor een wandeling of een tochtje met de mountainbike.

In de voormiddag is er tijd voor sport naar keuze. Het
moment om je uit te leven! ’s Avonds voorzien we creatieve workshops in kleine groepjes zoals toneel, dansen, knutselen, wetenschap en techniek of video. Wie
weet ontdek je hier wel een verborgen talent!

Excursies

Bure heeft zowel individuele kamers als een kleine
slaapzaal.

Je vaart met een kajak de Lesse af. Op een zonnige namiddag is dat de ideale ontspanning! Na het aanmeren
maak je een wandeling langs de oevers van de Maas en
ontdek je de stad Dinant.
Je bezoekt ook Saint-Hubert, waar je in kleine groepen
een stadsspel speelt. Er is ook tijd voor een gezellig terras en je neemt een frisse duik in het lokale openluchtzwembad.

Periode

Aantal dagen Geboortejaar

Kamp

Prijs

1-13 juli

13

2005-2007

Booste ton français

€ 695

12-24 augustus

13

2005-2007

Booste ton français

€ 695

15

Bure

Frans
12-14 jaar

Zomer

Internaat

Je me suis bien amusé. L’excursion était très très bien et les coachs/moniteurs sont très drôles et gentils.
Merci pour le camp.

Une semaine fantastique
Sport, natuur, kunst en expressie én een uitstap: al het beste van een Roelandkamp in
één week. Boost je Frans! Onze ervaren en gemotiveerde ploeg zorgt voor verrassingen en onvergetelijke momenten.

Activiteiten
We voorzien vier speciale dagen, waarop we telkens
iets anders doen, afhankelijk van het thema van de dag.
Je ontdekt nieuwe sporten, trekt het bos in en kiest uit
een ruim aanbod creatieve workshops. En je gaat kajakken in de Lesse of naar het avonturenpark Ardennen Challenge.
De thema’s komen ook aan bod in de taalateliers. Ludieke activiteiten en kleine groepen zorgen voor een
ontspannen sfeer.

Excursies
Je hebt de keuze tussen twee uitstappen:
1. Vaar met een kajak de Lesse af. Op een zonnige namiddag is dat de ideale ontspanning! Na het aanmeren maak je een wandeling langs de oevers van de
Maas en ontdek je de stad Dinant.

Periode

16
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2. Leef je uit in het avonturenpark Ardennen Challenge. Op de touwbruggen,
kabelbanen en in het ondergronds parcours verleg je zeker je grenzen. Maar
vooral heel veel fun gegarandeerd! En daarna ontdek je de stad Dinant.

Locatie
Je logeert in Bure in een oude kasteelhoeve omgeven
door groen. Op de binnenplaats organiseren we tal van
activiteiten. Er zijn velden en sportterreinen voor voetbal, basketbal, groot spel, … en twee gymzalen voor
indoor sport. De bossen zijn vlakbij voor een wandeling of een tochtje met de mountainbike.
Bure heeft zowel individuele kamers als een kleine
slaapzaal.

Kamp

Prijs

15-20 juli

6

2005-2007

Une semaine fantastique

€ 425

22-27 juli

6

2005-2007

Une semaine fantastique

€ 425

29 juli - 3 augustus

6

2005-2007

Une semaine fantastique

€ 425

5-10 augustus

6

2005-2007

Une semaine fantastique

€ 425

Stenay

Frans
13-15 jaar

Zomer

Internaat

C’est un bon camp pour les enfants qui ne parlent pas bien français et les moniteurs sont très gentils.

La vie du bon côté
Je lievelingsdessert maken, sport, spelletjes, taalateliers en uitstappen. Op dit kamp
proef je van het Franse leven!

Activiteiten
Bereid een dessert voor als een echte patissier. Ontdek
de wereld van chocolade. Proef van vreemde keukens.
En brunch met je vrienden. Een ware food experience
en français!
En daarnaast? Sport, ontspanning, taalateliers, uitstappen, … Geen moment om je te vervelen!

Excursies

recent gerenoveerd en het
omliggende park biedt veel
mogelijkheden voor buitenactiviteiten. Er is een sportzaal, een
voetbalterrein, een mooie ontspanningsruimte én een
goed uitgeruste keuken. De setting zorgt voor een familiale sfeer waar je je meteen thuis voelt.
Je logeert in kamers van 4 met een badkamer op de
kamer.

• Het Lac de Douzy voor een namiddag zwemmen
met reuzenglijbaan, strandspelletjes en ontspanning.
• Het avonturenpark Parc Forêt’Vasion met een parcours tussen de bomen.
• En het dierenpark in Bouillon.

Locatie
Stenay is een klein Frans stadje aan de Maas, in de
mooie Lorraine-streek. Je verblijfplaats ligt net buiten de stad, omringd door natuur. De gebouwen zijn

Periode

Aantal dagen Geboortejaar

Kamp

Prijs

1-13 juli

13

2004-2006

La vie du bon côté

€ 775

12-24 augustus

13

2004-2006

La vie du bon côté

€ 775
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Bergues

Frans
13-15 jaar

Zomer

Internaat

J’aime
Quote les moniteurs et profs, les activités sont très chouettes.

Roeland-les-bains
Ga mee op taalvakantie naar Bergues, een charmant stadje in het Noorden van Frankrijk, vlakbij Duinkerke. Op 20 km van de Noordzee. Intensief watersporten of een
paar uurtjes chillen op het strand? Alles is mogelijk!

Activiteiten

Locatie

Grote spelen, taalateliers, verrassende workshops en
ontspannende sportactiviteiten: op dit kamp amuseer
je je te pletter. Sommige activiteiten vinden plaats in het
centrum, andere in het nabijgelegen park of aan zee.

Je verblijft in Saint-Winoc,
een aangenaam centrum met
veel mogelijkheden voor in- en outdoor activiteiten. Sporten doe je ter plaatse of in de
buurt. Het centrum ligt middenin de stad, waar tijdens
de zomer toffe activiteiten plaatsvinden. Je snuift ook
de sfeer op tijdens de wekelijkse markt.

Kies je voor een kamp van tien dagen, dan ga je 3 keer
naar de zee. Kies je voor een een kamp van 13 dagen,
dan ga je zelfs 4 keer!

Excursies
De Noordzee ligt vlakbij. Ideaal voor watersport! Je
gaat zeilen, kajakken, peddelsurfen en bodyboarden.
Dat alles onder leiding van ervaren instructeurs. Uitgeput van het waterplezier? Tijdens een strandspel kom
je weer op adem.

Periode

18

Aantal dagen Geboortejaar

Je slaapt in een chambrette van 2 of 4 personen. Een
chambrette is een deel van een slaapzaal, afgesloten
met een gordijn of wand.

Kamp

Prijs

1-13 juli

13

2004-2006

Roeland-les-bains

€ 775

1-10 augustus

10

2004-2006

Roeland-les-bains

€ 635

12-24 augustus

13

2004-2006

Roeland-les-bains

€ 775

Virton

Frans
13-15 jaar

Zomer

Internaat

C’est un chouette camp avec des très chouettes jeux.

Découverte en Gaume
Metz, het avonturenpark Amnéville, kajakken, … dit is een topkamp. Je geniet van de
mooie omgeving, de gemoedelijke sfeer en je spreekt nadien vlotter Frans!

Excursie

Activiteiten
We voorzien een tof multi-activiteitenkamp waarbij
taalateliers en ontspanning elkaar afwisselen. In de
voormiddag kies je een sport en ’s avonds een workshop. Als namiddagactiviteit zorgt onze enthousiaste
ploeg voor een groot spel of een reeks activiteiten à la
carte.

Optie 1: Paardrijden
Je gaat minstens drie keer naar de manège, die op enkele kilometers van de kamplocatie gelegen is. Je rijdt er
zelf naartoe met de mountainbike. Je verzorgt en leert
veel bij over paarden. In het Frans uiteraard.

Optie 2: Multi-activiteit
Terwijl de anderen naar de manège trekken, leef jij je
naar hartenlust uit. Op het programma: spelen, tennis,
zwemmen, creatieve activiteiten, …

• Je ontdekt de Franse
stad Metz en leef je uit in
het avonturenpark van Amnéville. Of je gaat kajakken op de Semois en bezoekt de
Abdij van Orval. Aan jou de keuze.
• Je gaat op verkenning in Virton waar je de lokale
sfeer opsnuift op de wekelijkse markt. En je maakt
een duik in het gloednieuwe zwembad in de stad.

Locatie
Virton is een gezellig stadje in de Gaumestreek. Je logeert op een mooie kamplocatie met veel open ruimte,
middenin een groene omgeving. Er zijn sportterreinen
waar je kan voetballen, hockeyen, basketballen, volleyballen, … twee gymzalen en een gezellig plein met een
vijver en fontein.
Je logeert in individuele kamers.

Periode

Aantal dagen Geboortejaar

Kamp

Prijs

1-13 juli

13

2004-2006

Paardrijden

€ 715

1-13 juli

13

2004-2006

Multi-activiteit

€ 715

19

Virton

Frans
13-15 jaar

Zomer

Internaat

C’est
Quotetrès bien de parler tout le temps français même si je ne connais pas tous les mots en français.

Survie et nature
Ben je een natuurliefhebber? Schuilt er een avonturier in jou? Dan is dit kamp jou op
het lijf geschreven.

Locatie
Virton is een gezellig stadje in
de Gaumestreek. Je logeert op
een mooie kamplocatie met veel open
ruimte, middenin een groene omgeving. Er zijn sportterreinen waar je kan voetballen, hockeyen, basketballen, volleyballen, … twee gymzalen en een gezellig
plein met een vijver en fontein.
Je logeert in individuele kamers.

Activiteiten
Een schuilplaats bouwen, vuur maken, een potje koken met wat je vindt in de omgeving in je zelfgemaakte oven, je weg terugvinden zonder Google Maps, …
trek jij je plan zonder enig comfort? Het thema survival
komt ook aan bod in de taalateliers en workshops.
Alle activiteiten vinden plaats onder begeleiding van ervaren animatoren en we houden rekening met het weer.

Excursie
Ontdek de Franse stad Metz en overwin een hoogteparcours in het avonturenpark van Amnéville.
Periode

20
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Kamp

Prijs

1-10 augustus

10

2004-2006

Survie et Nature

€ 615

12-24 augustus

13

2004-2006

Survie et Nature

€ 715

Marche-en-Famenne

Frans
15-18 jaar

Zomer

Internaat

L’équipe était très chouette et ils parlent avec tout le monde.

100% sports et adrénaline
Hier kies je volop voor sport en avontuur! Je beweegt, verlegt je grenzen en keert terug vol energie en fijne herinneringen. Een fantastische week vol plezier in het Frans.

Locatie

Activiteiten
• Je trekt 2 keer een dag op avontuur in Dinant. De
andere dagen zijn een mix van sport, zwemmen,
klimmen, spelen en taalactiviteiten.
• Sport en avontuur komen ook aan bod in de
taalateliers. Je leert over technieken en spelregels
én je spreekt Frans zonder dat je erbij stilstaat.
’s Avonds zorgen we voor ontspanning met spelletjes of een gezellige groepsactiviteit. Even de
batterijen weer opladen na een dag vol sport en
avontuur.

Excursies
• Kajakken bij goed weer.
• De via ferrata: klimmen langs een rotswand.
• Een avontuurlijke trektocht in de bossen, bezoek
aan de grotten en uitblazen in Rochefort.
• Dikke fun: een stadsspel in het centrum van Marche-en-Famenne.

Periode
16-24 augustus

Aantal dagen Geboortejaar
9

2001-2004

Marche-en-Famenne biedt
het beste van twee werelden:
een stadscentrum met een bos vlakbij. De perfecte locatie voor een spel of een stevige
wandeling. Deze hoofdstad van de Famenne-streek
bruist in de zomer.
Je verblijft in een centrum met een grote binnenplaats
waar je bij mooi weer buiten eet, sport, relaxt op de
bankjes of een taalatelier volgt. Er is ook een moderne
sportzaal met klimmuur.
Je slaapt individueel of per 2 op een kamer.

Kamp

Prijs

Sports et adrénaline

€ 765
21

Parijs

Frans
15-18 jaar

Zomer

Internaat

Même si je ne connais pas tous les mots en français, je peux m’expliquer.

Paris Magique
Beleef een kamp zoals je nog nooit eerder hebt meegemaakt! Dompel je onder in de
sfeer van Parijs met musea, muziek, graffiti en ontmoetingen met echte Parisiens. Voor
je het weet, zing je met spijt in het hart Paris, c’est fini…

Activiteiten

Locatie

Je leert elkaar en de Franse taal kennen in een ludieke
sfeer. Naast de taalateliers is er tijd voor sport, (water)
spelen, vrije tijd, … ’s Avonds voorzien we ontspannende activiteiten.

Je logeert in één van de huizen
op een uitgestrekt domein omgeven door een park van 35 hectare.
Dankzij de kleine groep geniet je van een relaxte, familiale sfeer.

Excursies
Tijdens de drie uitstappen naar de Franse hoofdstad
bezoek je toeristische trekpleisters zoals de Eiffeltoren,
Champs-Elysées, le Louvre, … En je ontdekt ook minder bekende hotspots die echt de moeite waard zijn.
Voor een dagje chillen op het strand, afgewisseld met
waterpret trek je naar het recreatiedomein Base de loisirs de Cergy.

Pontoise ligt op 45 minuten van Parijs en vlakbij het
recreatiedomein Base de loisirs de Cergy.
Je logeert in volledig uitgeruste kamers van 4 tot 8 personen.

Disneyland
Wie Parijs zegt, zegt ook Disneyland Parijs! Laat op de
vele attracties de adrenaline door je lijf gieren.

Periode
6-13 juli

22
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8

2001-2004

Kamp

Prijs

Paris + Disneyland

€ 935

Ancy

Frans
15-18 jaar

Zomer

Internaat

Je me suis bien amusé dans les activités. Tout s’est bien passé. S’il y a un problème,
c’est directement réglé.

Douce France
Leef als God in Frankrijk! Je bezoekt de mooie Bourgognestreek en maakt kennis met
haar rijke cultuur. Ter plaatse geniet je van een relaxte, familiale sfeer.

Activiteiten
Je logeert in twee prachtige gîtes in het hart van de
Bourgogne-streek. De groep is vrij klein met 20 à 25
jongeren per gîte, dus er is veel ruimte voor eigen inbreng en om vrienden voor het leven te worden. Wie
helpt er mee om het avondmaal te bereiden? Lekker en
gezellig!
De dagelijkse taalateliers zijn in groepjes van 8. Geen
schoolse lessen, maar sessies waarbij je discussieert met
leeftijdsgenoten met hetzelfde taalniveau.
Kiezen tussen Jully of Lézinnes is gelukkig niet nodig. We verdelen de groep in tweeën en in de helft van
het kamp wissel je van locatie. Het zijn sowieso twee
mooie, aangename plaatsen waar je je meteen thuis
voelt.

Excursies
• Vézelay, de bekendste plus beaux villages de France én UNESCO werelderfgoed.

Periode

Aantal dagen Geboortejaar

• Met de kajak vanuit
Lézinnes.
• Kamp van 1 tot 13 juli: bezoek wijnkelder.
• Kamp van 15 tot 27 juli: bezoek kasteel van Ancy.

Locaties
In Jully verblijf je in een oude hoeve. Met een plonsbad
en barbecue in de tuin krijg je een instant vakantiegevoel en bij mooi weer ontbijt je in de tuin. De bossen in
de buurt zijn ideaal voor een ontspannende wandeling
of fietstocht. Je slaapt per 2 op een kamer.
In Lézinnes logeer je in een oude molen die gebouwd
is op een rivier. Dat mag je letterlijk nemen: de rivier
stroomt onder de gîte. Dat zie je zelf door een stuk glazen vloer! Neem zeker je zwemkledij mee voor een verfrissende duik of een tochtje met de kajak. Ontspannen
kan in de groene omgeving rond het domein. Er is ook
een tennisveld en een basketbalterrein. Je slaapt in een
kleine slaapzaal.

Kamp

Prijs

1-13 juli

13

2001-2004

Douce France

€ 915

15-27 juli

13

2001-2004

Douce France

€ 915
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Saint-Dizier

Frans
15-18 jaar

Zomer

Internaat

Il y a toujours beaucoup d’ambiance et tu ne t’ennuies pas.

En Champagne: Créa et Sports
Ga mee op vakantie in de Champagne-streek en logeer vlakbij het bruisende stadsleven van Saint-Dizier. Een perfecte mix tussen Frans, sportactiviteiten, uitstappen en
ontspanning.

Activiteiten

Locatie

Een boeiend programma met veel keuze-activiteiten,
sport, creatieve workshops en themadagen. Elke dag is
er een forum, waarbij de begeleiding luistert naar jouw
voorstellen. 100% amusement!

Je logeert in een Franse
school in Saint-Dizier met gerenoveerde kamers en een professionele theaterzaal. Er zijn sportterreinen voor de buitenactiviteiten zoals voetbal, basketbal, groot spel, … en
gymzalen voor indoor sport.

Excursies
Je gaat naar Nancy, Metz of Troyes waar je een stadsspel speelt, door de stad kuiert, musea bezoekt, een terrasje doet en op restaurant gaat.
Je trekt erop uit naar het Lac du Der, een groot meer
met recreatiepark en omliggende bossen. Je kunt er
kanovaren, een hindernissenparcours in de bomen
afleggen, een duik nemen of varen met de pédalo. Of
gewoon zonnen op het strand. Kies je voor het kamp
van 1 tot 10 augustus, dan ga je 1 keer naar het meer.
Kies je voor het kamp van 12 tot 24 augustus dan ga
je 2 keer.

Periode
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Het stadscentrum van Saint-Dizier is vlakbij. Je gaat er
shoppen, interviewt de inwoners, speelt een stadsspel
en je neemt een duik in het lokale zwembad.
Je logeert in kamers van 4 met douche op de kamer.

Kamp

Prijs

1-10 augustus

10

2001-2004

En champagne: Créa et Sports

€ 695

12-24 augustus

13

2001-2004

En champagne: Créa et Sports

€ 865

Gent

Frans
16-20 jaar

Pasen

Externaat

î
NIEUW
AANRADER

Participer au projet Artscène est un investissement supplémentaire, mais avec tant de
satisfaction à la fin.

Théâtre à Pâques: speel toneel in het Frans
Heb je zin om eens op het podium te staan? Om het beest in jou los te
laten? Om in de huid te kruipen van een personage? En dat in het Frans?
Dan is het theaterproject Artscène Français op je lijf geschreven.

Op 6 dagen tijd zet je in kleine groep van 10 tot 15
deelnemers een Frans toneelstuk op poten. Je krijgt alle
ruimte om te improviseren, je leert hoe je jouw personage overtuigend neerzet en hoe je scènes opbouwt.
Dat onder toeziend oog van toneelmeester François
Pinte. Met zijn jarenlange ervaring als regisseur van
theaterstukken Frans als vreemde taal, leert hij jou de
kneepjes van het vak.
Je speelt het toneelstuk voor familie en vrienden tijdens
het toneelfestival in Gent op 4 mei. Die dag kan je ook
deelnemen aan een workshop rond onder andere improvisatie, dans, beweging, muziek, … En je ziet ook
de andere groepen aan het werk, ook buitenlandse. Een
unieke kans om je grenzen te verleggen.

Periode
15-20 april + 4 mei

Aantal dagen Geboortejaar
7

1999-2003

Artscène Français is een superervaring waar je vrienden
voor het leven maakt en op een
toffe manier je Frans bijspijkert. Geen
toneelervaring vereist. En ook je niveau van het Frans
is niet belangrijk. Wel enorm veel goesting.
De repetities vinden plaats bij Roeland vzw, Krijgslaan
22, 9000 Gent (vlakbij het station Gent-Sint-Pieters).
De opvoering van het toneelstuk is in het theater
Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21, 9000 Gent.
• Repetities: 15 tot 20 april 2019 van 13.00u tot
18.00u
• Opvoering toneelstuk: 4 mei 2019 hele dag

Kamp

Prijs

Théatre à Paques

€ 250
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ENGELSE KAMPEN 9-21
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Oostakker

Engels
9-12 jaar

Zomer

Externaat

Ik heb dit kamp al drie keer gedaan en ik vind het nog steeds heel leuk! Het is een echte aanrader!

Junior Engels
Tekenen, sporten, filmpjes maken, toneelstukjes, op ontdekkingstocht in het park,…
Dit kamp belooft 100% fun. En ondertussen pik je je eerste woorden Engels mee.
Hoe cool is dat?

Locatie

Activiteiten
• Toffe taalworkshops met spelletjes, stukjes toneel,
memocards, ... rond thema’s zoals Animals, The
weather en Who am I? Je beleeft zoveel plezier dat
je amper beseft dat iedereen Engels spreekt.
• Singing session! Samen luidkeels Engelse liedjes
zingen!
• Creatieve workshops: knutselen, een filmpje maken, …
• Een groot spel of sporten in het park.
• Een leuke uitstap, bijvoorbeeld naar de Blaarmeersen of het zwembadcomplex LAGO Rozebroeken.

Praktisch
•
•
•
•

Van 9u00 tot 16u30
Opvang vanaf 8u30 tot 17u30
De kinderen brengen een lunchpakket mee
Wij zorgen voor een vieruurtje

Periode

Aantal dagen Geboortejaar

De Koekoek in Oostakker is
een ruim centrum in een groene
omgeving met veel speelruimte zowel
binnen als buiten.
Heb je nog geen Engels gehad op school?
Dat is helemaal niet erg. Meer nog, we gaan er net
vanuit dat je de basis nog moet leren. Met hulp van je
nieuwe vriendjes en de begeleiders spreek je in no time
je eerste Engelse zinnen.
We stimuleren je om Engels te praten, maar met de andere kinderen mag je gerust in het Nederlands babbelen. De animatoren spreken altijd Engels. En je zal zien,
je verstaat hen beter dan je denkt.

Kamp

Prijs

8-12 juli

5

2007-2010

Junior Engels

€ 195

5-9 augustus

5

2007-2010

Junior Engels

€ 195
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Oostakker

Engels
9-12 jaar

Zomer

Internaat

Engels vond ik eerst geen leuke taal, maar dit kamp was tof!

Junior Engels
Ben je een speelvogel? Dan is dit kamp echt iets voor jou. Gezelschapsspelen, buiten
spelen, knutselen of gewoon sportief zot doen: hier kan het allemaal!

Activiteiten

Wist je dat…

• Toffe taalworkshops met spelletjes, stukjes toneel,
memocards, ... rond thema’s zoals Animals, The
weather en Who am I? Je beleeft zoveel plezier dat
je amper beseft dat iedereen Engels spreekt.
• Singing session! Samen luidkeels Engelse liedjes
zingen!
• Creatieve workshops: knutselen, een filmpje maken, …
• Een groot spel of sporten in het park.
• Een leuke uitstap, bijvoorbeeld naar de Blaarmeersen of het zwembadcomplex LAGO Rozebroeken.

• je nog geen Engels moet
kunnen om mee te gaan?
• je op dit kamp Nederlands mag
spreken met de andere kinderen?
• de animatoren altijd met je in het Engels praten.
En je zal zien, je verstaat hen beter dan je denkt.

Locatie
Je verblijft in De Koekoek in Oostakker, een ruim centrum in een groene omgeving met veel speelruimte. Je
slaapt in een kamer van 3 of 4 personen.

Periode
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Kamp

Prijs

8-13 juli

6

2007-2010

Junior Engels

€ 425

5-10 augustus

6

2007-2010

Junior Engels

€ 425

Sutton Town

Engels
13-18 jaar

Zomer

Internaat

The intercultural theme is super, it encourages you to speak English more, and you can meet people
from other countries.

Intercultural Fun
Zin om jongeren uit de hele wereld te leren kennen en samen Engels te spreken? Dan
is Intercultural Fun iets voor jou! Hier leer je Engels op een echte Engelse privéschool,
met superveel faciliteiten, uitgestrekte sportterreinen en een adembenemend uitzicht.
Dit taalkamp is in samenwerking met AFS Intercultural Programs. Je ontmoet hier
jongeren uit andere landen.

Activiteiten
• Toffe activiteiten rond culturele verschillen, over
samenleven met anderen, universele waarden, …
met kampgenoten uit andere landen.
• Themadagen: International Day, British Day,
Fright Night, Shakespeare Day … Laat je verrassen door wat de monitoren dit jaar in petto hebben.
• Tijdens de taalateliers zit je in kleine groepen volgens jouw niveau.
• Een grote keuze aan workshops zoals survival,
crazy sports, toneel, muziek, salsa, film, lipdub,
feest of koken.

Excursies
London, baby! In kleine groepjes en met veel inspraak
in het programma ga je op verkenning. Een wandeling
langs de toeristische trekpleisters, een bezoek aan The
British Museum, een terrasje doen of wat shoppen.
Klinkt super, toch?
Periode

Aantal dagen Geboortejaar

Je gaat ook naar Brighton of Canterbury. Brighton is een leuke kust- en
muziekstad met de beroemde Pier, een typisch keienstrand, veel geschiedenis en toffe winkeltjes. In Canterbury kun je punten op de rivier, een beetje zoals met
de gondel varen in Venetië. En door de gezellige straatjes slenteren.

Locatie
In Sutton Town leer je Engels op een echte Engelse privéschool met uitgestrekte grasvelden en fantastische
sportterreinen: cricket, rugby, hockey, atletiek, voetbal, tennis, lacrosse, obstacle course, … Er is ook een
grote sporthal en een mooi binnenzwembad. Artistieke
workshops doe je in de dansstudio, music hall of toneelzaal.
Je logeert op kamers met 1, 2 of 3 bedden. Er zijn douches en toiletten op elke verdieping en ook in de sportaccommodaties.
Kamp

Prijs

15-27 juli

13

2004-2006

Intercultural Fun

€ 995

29 juli - 10 augustus

13

2001-2003

Intercultural Fun

€ 995
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Sutton Town

Engels
13-15 jaar

Zomer

Internaat

Everything was fun and different from school. The staff are awesome!

Beautiful Kent
Ga mee op taalvakantie naar het mooie Kent. Een perfecte mix tussen Engels,
sportactiviteiten, workshops, uitstappen en ontspanning.

Activiteiten
• Een boeiend programma met veel toffe activiteiten
en themadagen: British Day, Wedding Day, Ghost
Night, Egg Day, Murder Mystery Day, ….
• Themalessen over de uitstappen. Zo ben je al wat
voorbereid op wat er te beleven valt!
• Een grote keuze aan workshops zoals survival,
crazy sports, toneel, muziek, salsa, film, lipdub,
feest of koken.

Locatie

Optie 1: Dans
Maar liefst vijf keer organiseren we een danssessie met
een professionele danslerares. Verschillende moderne
stijlen komen aan bod.

Optie 2: Multi-activiteit
Maffe workshops, coole spelen, … de monitoren hebben tal van activiteiten voor jou!

Excursies
London, baby! In kleine groepjes en met veel inspraak
in het programma ga je op verkenning. Een wandeling
langs de toeristische trekpleisters, een bezoek aan The
British Museum, een terrasje doen of wat shoppen.
Periode

30

Je gaat ook naar Brighton
of Canterbury. Brighton
is een leuke kust- en muziekstad met de beroemde
Pier, een typisch keienstrand, veel
geschiedenis en winkeltjes. In Canterbury kun je punten op de rivier, een beetje zoals met de
gondel varen in Venetië. En door de gezellige straatjes
slenteren.

Aantal dagen Geboortejaar

In Sutton Town leer je Engels op een echte Engelse privéschool met uitgestrekte grasvelden en fantastische
sportterreinen: cricket, rugby, hockey, atletiek, voetbal, tennis, lacrosse, obstacle course, … Er is ook een
grote sporthal en een mooi binnenzwembad. Artistieke
workshops doe je in de dansstudio, music hall of toneelzaal.
Je logeert op kamers met 1, 2 of 3 bedden. Er zijn douches en toiletten op elke verdieping en ook in de sportaccommodaties.

Kamp

Prijs

12-23 augustus

12

2004-2006

Dans

€ 965

12-23 augustus

12

2004-2006

Multi-activiteit

€ 965

Cottesmill

Engels
13-15 jaar

Zomer

Internaat

All the staff members were very friendly. The activities were a lot of fun. The sports in the afternoon
were always perfect. I really want to come back because this camp was very, very nice.

Cottesmill Sports Academy
Een kamp met een gevarieerd aanbod aan sport en activiteiten die je competitieve
kantje naar boven halen? Check! Cottesmill belooft een te gekke week vol plezier in
het Engels, omkaderd door sportcoaches.

Activiteiten

Locatie

Maak kennis met traditionele Engelse sporten zoals
rugby, cricket en golf. Of nog specialer: het spel British
Bulldog, een avontuurlijke uithoudingsrace vol hindernissen. 100% groepssfeer en gezonde competitie gegarandeerd!

In Cottesmill verblijf je in
een sprookjesachtig Victoriaans kasteeltje, omringd met groen
en sportterreinen waar je naar hartenlust cricket, rugby, hockey, voetbal, tennis en basketbal speelt. Er is
tijd om in het binnenzwembad te plonzen en de school
heeft zelfs een eigen golfterrein. De authentieke, sfeervolle hal lijkt zo uit een Harry Potterfilm te komen.

• Taalworkshops die voor 50% gewijd zijn aan
sport. Je leert over technieken en spelregels. Je
spreekt Engels zonder dat je erbij stilstaat.
• Themalessen over de uitstap naar London.
• Ontspannende spelletjes of een gezellige groepsactiviteit ‘s avonds.
• De voetballiefhebbers zullen het bezoek aan het
Emirates Stadium van Arsenal zeker waarderen!

Je overnacht in kamers van 4 tot 12 personen.

Excursies
London, baby! Ontdek de stad, maak een wandeling
langs de toeristische trekpleisters, bezoek The British
Museum, doe een terrasje of shop till you drop.

Periode
20-27 juli

Aantal dagen Geboortejaar
7

2004-2006

Kamp

Prijs

Cottesmill Sports Academy

€ 725

31

Cottesmill

Engels
13-15 jaar

Zomer

Internaat

I would love to come back next year. I had a really good time!

Cottesmill Summer Time
Ben je op zoek naar een kamp met een hoekje af? Dan ben je hier op het goede adres.
Maffe workshops, toffe themadagen, speciale avondactiviteiten en een dagje Oxford.

Excursie

Activiteiten
• Commonwealth Day, Poetry Day, British Day,
Pub Day, Casino Night, Movie Night, Fright
Night, … De monitoren hebben themadagen en
speciale avondactiviteiten voor jou in petto.
• Taalateliers over de uitstap naar Oxford en over
de speciale dagen. Je oefent je Engels in een ontspannen sfeer en leert bij terwijl je je amuseert.

Optie 1: Creative lab
Stroomt er muziek door je aderen of zit er ergens in jou
een geboren acteur of filmrecensent? Je vormt kleine
groepjes volgens interesse. Zo kun je intensief werken
rond wat je echt boeit. Music, movie, art: the choice
is yours! De animatoren hebben zelf veel ervaring met
toneel en muziek.

Ontdek de prachtige universiteitsstad Oxford. Misschien
kom je inspecteur Morse wel tegen.
Je krijgt ruim de tijd om er in kleine groepjes op uit te
trekken.

Locatie
In Cottesmill verblijf je in een sprookjesachtig Victoriaans kasteeltje, omringd met groen en sportterreinen
waar je naar hartenlust cricket, rugby, hockey, voetbal,
tennis en basketbal speelt. Er is tijd om in het binnenzwembad te plonzen en de school heeft zelfs een eigen
golfterrein. De authentieke, sfeervolle hal lijkt zo uit
een Harry Potterfilm te komen.
Je overnacht in kamers van 4 tot 12 personen.

Optie 2: Multi-activiteit
Maffe workshops, coole spelen, … de monitoren hebben tal van activiteiten voor jou!

Periode

32

Aantal dagen Geboortejaar

Kamp

Prijs

1-10 augustus

10

2004-2006

Creative lab

€ 875

1-10 augustus

10

2004-2006

Multi-activiteit

€ 875

Cottesmill

Engels
13-15 jaar

Zomer

Internaat

I loved everything, all the activities! Really cool!

Cottesmill Intercultural Vibes
Maffe themadagen, speciale avondactiviteiten, diverse workshops en uitstappen naar
Londen en Brighton: op dit kamp beleef je de mooiste momenten en maak je vrienden
voor het leven. Bovendien leer je hier jongeren uit de hele wereld kennen.

´
NIEUW

Dit taalkamp is in samenwerking met AFS Intercultural Programs.
Je ontmoet hier jongeren uit andere landen.

Activiteiten

Excursies

• Toffe activiteiten rond culturele verschillen, over
samenleven met anderen, universele waarden, ...
met kampgenoten uit andere landen.
• Maffe themadagen zoals Commonwealth Day,
Poetry Day, British Day, Pub Day, Casino Night,
Movie Night, Fright Night, …
• Taalateliers over Londen, Brighton en de speciale
dagen. Je oefent je Engels in een ontspannen sfeer
en leert bij terwijl je je amuseert.

Optie 1: Survival
Een schuilplaats bouwen met wat er voorhanden is in
de natuur, redders- en EHBO-technieken oefenen, jezelf camoufleren, een vuurtje maken en een spannende
oriëntatieloop.

Optie 2: Multi-activiteit
Maffe workshops, coole spelen, … de monitoren hebben tal van activiteiten voor jou!
Periode

Aantal dagen Geboortejaar

London, baby! Ontdek de stad, maak een wandeling
langs de toeristische trekpleisters, bezoek The British
Museum, doe een terrasje of shop till you drop.
Je gaat ook naar Brighton, een leuke kust- en muziekstad met de beroemde Pier en een typisch keienstrand,
veel geschiedenis en winkeltjes. Meet the locals!

Locatie
In Cottesmill verblijf je in een sprookjesachtig Victoriaans kasteeltje, omringd met groen en sportterreinen
waar je naar hartenlust cricket, rugby, hockey, voetbal,
tennis en basketbal speelt. Er is tijd om in het binnenzwembad te plonzen en de school heeft zelfs een eigen
golfterrein. De authentieke, sfeervolle hal lijkt zo uit
een Harry Potterfilm te komen.
Je overnacht in kamers van 4 tot 12 personen.

Kamp

Prijs

12-23 augustus

12

2004-2006

Survival

€ 955

12-23 augustus

12

2004-2006

Mult-activiteit

€ 955
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Norfolk

Engels
14-16 jaar

Pasen

Internaat

î
NIEUW

Norfolk British Adventure
Maffe themadagen, creatieve workshops, sport en een dagje uit naar de
middeleeuwse stad Norwich: Norfolk is the place to be deze paasvakantie!

Locatie

Activiteiten
• Toffe taalateliers met liedjes, spelletjes, toneelstukjes, …
• Creatieve workshops en coole namiddagactiviteiten. De groepjes en activiteiten wisselen vaak, zodat je veel vrienden maakt.
• Maffe themadagen: Halloween, British Day, …
• En natuurlijk sport!

Excursie

Je verblijft in een statige
Britse school midden in een
park met prachtige oude bomen. De
school heeft een goed uitgeruste sporthal en uitgestrekte sportterreinen.
Je logeert in een individuele kamer of in een kamer met
2 tot 6 bedden.

Je bezoekt het nabijgelegen dorpje Loddon en de middeleeuwse stad Norwich met historisch kasteel en imposante kathedralen. In de Norwich Lanes vind je leuke souvenirs, galerieën en gezellige koffiehuisjes.

Periode
8-14 april

34

Aantal dagen Geboortejaar
7

2003-2005

Kamp

Prijs

Norfolk British Adventure

€ 635

Gold Hill

Engels
16-21 jaar

Zomer

© Jamie Randall

Internaat

î

Gold Hill On Stage has an amazing staff team! When you arrive here you immediately feel
the love. The teachers are all professionals and everybody pushes you to become better!

AANRADER

Gold Hill: The World on Stage

Creatief podiumbeest? Kom dan naar The World on Stage! Hier werk je
met theatermakers, muzikanten en choreografen aan een voorstelling die
je daarna ook echt opvoert voor dorpsgenoten en sympathisanten. Het
kippenvelmoment van dit kamp!

Dit taalkamp is in samenwerking met AFS Intercultural Programs. Je ontmoet hier
jongeren uit andere landen.

Excursies

Activiteiten
• Artistieke workshops, gegeven door dansers, acteurs en muzikanten. Onvermoeibaar werken ze
met jou samen en helpen je om het beste resultaat
te bereiken: een spektakel waar je supertrots op
kan zijn!
• The World on Stage is ook een interculturele taalvakantie. Dat betekent samenleven met jongeren
uit andere landen.
• Dit theaterkamp is een heel bijzondere, verrijkende
ervaring! Je werkt aan je zelfvertrouwen en communicatieskills in een positieve, ondersteunende
omgeving. Het is uniek om deel uit te maken van
een diverse cast, gecoacht door een team van professionele artiesten.
• Ervaring met theater-, dans of muziek is geen
must. Wel veel goesting!

Periode
15–27 juli

Aantal dagen Geboortejaar
13

1998-2003

• Je ontdekt of de Park Walk ook een walk in the
park is :-)
• Je bezoekt Bath, een gezellig stadje met de best bewaarde Romeinse Baden ter wereld.
• Je gaat een dagje naar zee. De ideale ontspanning.

Locatie
Gold Hill heeft een mooi binnenzwembad, uitgestrekte sportterreinen voor voetbal, hockey en atletiek. Een
grote sporthal, een gezellige common room en een
prachtige balzaal voor speciale avonden.
Je logeert in een individuele kamer of in een kamer met
2, 3 of 4 bedden.

Kamp

Prijs

Gold Hill: The World on Stage

€ 995
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Gold Hill

Engels
16-18 jaar

Zomer

Internaat

This was the best camp I have done so far. I absolutely loved it! The staff and the other participants
were great and I am very happy I was here.

Gold Hill Experience
Een dagje leven zoals Shakespeare, sporten en een uitstap naar de thuisstad van de
grafittikunstenaar Banksy: dit kamp staat synoniem voor eindeloze fun.

Excursies

Activiteiten
Christmas Day of Halloween in de zomer? Een dag in
het leven van Shakespeare? Op Gold Hill Experience is
alles mogelijk!

Optie 1: Sport
Werk aan je uithoudingsvermogen of wakker je competitiegeest aan met zwemkampioenschappen, een oriëntatieloop, olympische spelen en een aantal typisch
Engelse sporten. Ook ‘s avonds kun je een sportieve
workshop kiezen!

Optie 2: Hiking

Locatie

Je maakt een prachtige trektocht van zo’n 20 km langs
de beroemde kalkstenen kliffen van de Jurassic Coast.
En mooie wandelingen in de buurt van Shaftesbury.

Gold Hill heeft een mooi binnenzwembad, uitgestrekte sportterreinen voor voetbal, hockey en atletiek. Een
grote sporthal, een gezellige common room en een
prachtige balzaal voor speciale avonden.

Optie 3: Multi-activiteit
Maffe workshops, coole spelen, … de monitoren hebben tal van activiteiten voor jou!
Periode

36

• Ken je de verborgen parel Bristol? Krijg hoogtevrees op de spectaculaire Clifton
Suspension Bridge, zoek naar Banksy’s graffiti in
zijn eigen thuisstad of bezoek de Great Britain, het
eerste stoomschip dat de Atlantische Oceaan overstak. Er is ook wat tijd om te shoppen.
• Kies je voor de optie multi-activiteit of sport dan
bezoek je de historische stad Bath.
• De hikers maken een trektocht aan zee.

Aantal dagen Geboortejaar

Je logeert in een individuele kamer of in een kamer met
2, 3 of 4 bedden.
Kamp

Prijs

1-10 augustus

10

2001-2003

Sport

€ 895

1-10 augustus

10

2001-2003

Multi-activiteit

€ 895

12-23 augustus

12

2001-2003

Hiking

€ 965

12-23 augustus

12

2001-2003

Multi-activiteit

€ 965

î

London

Engels
15-18 jaar

Zomer

Internaat

î

It was the most fun experience I’ve had in years!

NIEUWE
LOCATIE

London City Life

Zin om een andere, trendy en unieke kant van Londen te beleven? Ontdek
de levendige marktjes in Camden en Notting Hill en de culturele hoogtepunten van het hippe Shoreditch en Spitalfields. Verken de wonderlijke
wereld van musical en theater in het bruisende West End.

Locatie

Activiteiten
• Eet in plaatselijke restaurantjes en geniet van alles
wat Londen zo’n fascinerende stad maakt!
• Duik achter de schermen in de wereld van
Harry Potter en leer alles over special effects, hoe
de filmsets gebouwd werden en hoe je spectaculaire wezens tot leven brengt op het scherm.
• Relax in de West End met een avondje topmusical.
• Verken de buurt in een kajak.
• Griezel met Jack The Ripper.
• Ontdek de hipste buurten van Londen: Shoreditch,
Spitalfields…
• Neem de trein naar Windsor, waar Prins Harry en
Meghan hun huwelijksfeest hebben gevierd.

Periode
6-13 juli

Aantal dagen Geboortejaar
8

2001-2004

Je houdt van hip en sfeervol?
Dan is London City Life ideaal
voor jou. Het jongerenhotel waar je
verblijft is splinternieuw en is uitgerust met alle comfort.
Het hotel ligt op wandelafstand van de bruisende wijk
Camden, een buurt die gekend is om zijn alternatieve
winkeltjes en creatieve sfeer. De wijk ademt muziek en
kunst.
Elke studio (voor 2 of 4 personen) heeft een eigen badkamer met toilet en douche.

Kamp

Prijs

London City Life

€ 995
37

TAALANIMATOR WORDEN?
Ben je taalvaardig en werk je graag met jongeren? Ben je creatief,
enthousiast en dynamisch? Wil je graag je passie voor taal doorgeven? Word dan taalanimator bij Roeland vzw. Fun verzekerd!

Vanaf 16 jaar: cursus Taalanimator in het jeugdwerk

7 redenen
o
taalanima m
tor te wor
den

:

• Je doet
Eens goed zot doen, je keihard amuseren en daarbij ook nog
een berg e
rvaring op
en taaledu
in het jeug
eens de kneepjes van het vak leren? Tijdens de 6-daagse cursus
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• Je bent 16 jaar of ouder in de zomer van 2019.

Prijs: 295 euro
Wanneer? Van 26 tot en met 31 oktober 2019

Vanaf 18 jaar: vormingsweekend Taalanimator
bij Roeland (NL, FR, EN)
Spreek je vlot Frans of Engels, ga dan mee als taalanimator op
onze Franse of Engelse taalvakanties. Liever op kamp in het Nederlands? We zoeken ook enthousiaste animators voor:
• Nederlandse taalvakanties voor Franstaligen
• Zomerkampen Nederlands zonder overnachting voor anderstalige nieuwkomers
• Kampen voor kinderen met een andere moedertaal.
Tijdens zo’n vormingweekend krijg je alle info over hoe wij werken en volg je workshops waar je leert hoe je interactieve lessen
opbouwt, sportsessies geeft, …

Prijs
60 euro voor een weekend met 2 overnachtingen, incl. maaltijden.
50 euro voor een weekend met 1 overnachting, incl. maaltijden.
30 euro voor een weekend zonder overnachting, incl. maaltijden.

Wanneer?
•
•
•
•

16 tot 17 maart: Vormingsweekend Engels
15 tot 17 maart: Vormingsweekend Frans 12+
29 tot 31 maart: Vormingsweekend Frans junior en Frans 12+
30 tot 31 maart: Vormingsweekend Nederlands

De weekends vinden plaats in Gent.

Interesse? Schrijf je in via www.roeland.be
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Artscene

Roeland Bib

Frans & Engels theaterproject & festival

Ben je geïnteresseerd in de Franse
taal en cultuur? Kom dan zeker
eens langs in onze Roeland-bib.
Je vindt er een uitgebreid aanbod
aan kinderboeken, tijdschriften, cd’s,meer dan 1.000
films en didactische en pedagogische bronnen om je
Franse kennis uit te breiden. En regelmatig organiseren
we vormingen, voorleesmomenten en signeersessies.

Wil je samen met je leerlingen een toneelstuk opvoeren
in het Frans of Engels? Eventueel met de hulp van een
toneelanimator? Dan is het project Artscène français of
Artscene English iets voor jou.
Alle deelnemende groepen ontmoeten elkaar op het
driedaagse toneelfestival in Gent. Tijdens het festival
speel je je toneelstuk, volg je vormingsessies en ontmoet je buitenlandse groepen.

Adres Roeland bib: Krijgslaan 22, 9000 Gent
Met de steun van SCAC.

• Voor jongeren van 13 tot 18 jaar
• Jaarproject met repetities op school
• 3-daags internationaal theaterfestival

Doelstellingen
• Frans of Engels leren via toneel
• Met plezier op de scène staan
• Culturele uitwisseling

Stadsbezoek
Luik - Namen - Rijsel
Een animator gidst de leerlingen door de stad met toffe
opdrachten in het Frans.
•
•
•
•
•

Voor jongeren van 12-18 jaar
In groepjes van 10 leerlingen (tot 120 leerlingen)
Volledige dag in de stad (10u-16u)
Van september tot juli
Geen begeleiding door de school vereist

Roeland vzw
Krijgslaan 18-22
Tel. +32 (0)9 221 60 44
Info@roeland.be
www.roeland.be

Boekjes
100 x creatief met taal (2010)
60 taalspelen voor de klas (2017)
Spelletjes rond kennismaking, opwarming, expressie,
concentratie, toneel en groeswerk: met deze twee boekjes leren kinderen en jongeren elkaar beter leren kennen
tijdens de taalmomenten.
• Te koop in het Frans, Engels & Nederlands.
• 10 euro (+ €2 verzendingskosten).
• Bestellen via www.roeland.be of info@roeland.be.

Maatschappelijke projecten
Roeland organiseert sinds 2008 dagkampen Nederlands voor anderstalige nieuwkomers. De doelgroep zijn
kinderen en jongeren die pas in Gent wonen. Zij leren op een speelse manier Nederlands en ontdekken het
vrijetijdsaanbod in Gent. Roeland bereikt hiermee jaarlijks ongeveer 150 jongeren van 30 verschillende
nationaliteiten. We kregen voor dit project in 2017 de prijs Jeugdwerk voor Allen van de provincie OostVlaanderen.
Sinds 2017 organiseren we ook Speelse Zomer, dagkampen Nederlands voor kinderen met een taalachterstand. Dat project is in samenwerking met Brede School Gent.
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Krijgslaan 18-22
BE-9000 Gent
info@roeland.be
www.roeland.be
@vzwroeland

Met de steun van de Vlaamse overheid en stad Gent

V.U.: Mieke Van Parys
Krijgslaan 18-22, 9000 Gent

