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1. Informatie 

Onze pinksterstage aan zee vindt plaats in vakantiedomein Ter Helme (kinderlaan 49, 8620 

Nieuwpoort), gelegen in de Karthuizerduinen op amper 700 meter van de zee. Deze stage is 

voorzien voor het hele gezin. U verblijft samen met de spelers in het jeugdvakantiedomein. 

We liggen dus middenin de duinen, en dichtbij het strand, ideale locaties voor een ochtend-, 

middag- of avondtraining. Zowel de zee als het vernieuwde Nieuwpoort liggen op wandelafstand. U 

zult dus de mogelijkheid hebben uw zoon of dochter aan het werk te zien tijdens de 

strandtrainingen, terwijl u geniet van een wandeling, fietstocht of terrasje op de dijk.  

We starten in Ter Helme op zaterdag 14 mei om 13u en eindigen maandag 16 mei in de namiddag. 

Het is de bedoeling dat iedereen met eigen vervoer tot in Nieuwpoort geraakt. We vragen alvast om 

zeker op tijd daar te zijn, zodat iedereen voldoende tijd heeft om uit te pakken, en onze 

voetballertjes om 14u30 aan de namiddag activiteit kunnen beginnen.  

Naast de verschillende kamers hebben we ook alle zalen en de bar op de bovenverdieping afgehuurd, 

waar we ook avondactiviteiten voorzien, en gezellig wat kunnen nakeuvelen. 

Een gedetailleerd programma, enkele randactiviteiten evenals enkele tips vinden jullie in de volgende 

paragrafen. 

 

2. Prijzen 
 

- Prijs volwassene: 95 euro 

- Prijs voetbalspeler: 40 euro (hiervan krijgt nog 33euro terug u via de belastingsaangifte) 

- Prijs kind 3-14j: 70euro 

- Kind<3j gratis   

De prijzen zijn inclusief een lakenpakket en verblijf in half pension. Handdoeken zijn niet voorzien en 

dienen enkele zelf meegbracht te worden. Op zondagmiddag voorzien wij een lunchpakket voor de 

voetbalspelers.  
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3. Programma 

Hierbij vinden jullie het programma, zowel voor de voetballers, als ouders, broers en zussen. We 

vragen iedereen om ervoor te zorgen dat de voetballers tijdig klaar staan, zodat we op niemand 

moeten wachten.  

Zaterdag 14 mei 
 Voetballers Ouders & broers/zussen 

12u00 – 13u00 Aankomst Ter Helme 
13u00 Inlichtingen (zaal boven) 
13u30 Uitpakken 

14u15 
Samenkomst voetballers 

(receptie) 

Vrije activiteiten 14u30 – 16u30 Strandvoetbal 

16u30 – 17u00 
Ontspanning aan zee &       
terug naar Ter Helme 

17u00 
Omkleden en ontspanning in Ter 

Helme 
Afhalen voetballers tussen 17u en 

17u15 
18u30 Dinner 
20u00 Avondactiviteit 
21u00 Bedtijd en schoentjesdienst tot 23u 

 

Zondag 15 mei 
 Voetballers Ouders & broers/zussen 

8u Ontbijt 
9u30 samenkomst spelers receptie 

10u-16u Strandvoetbal 

Vrije activiteiten  Lunch 
 Namiddag activiteit 

16u15 
Omkleden en ontspanning in Ter 

Helme 
Afhalen voetballers tussen 16u15 en 

16u30 
16u30 Ontspanning 
18u30 Dinner 
20u00 Avondactiviteit 
21u00 Bedtijd en schoentjesdienst tot 23u 

 

 

  

Maandag 16 mei 
 Voetballers Ouders & broers/zussen 

8u Ontbijt 
9u15 samenkomst spelers receptie 

9u30-11u30 Strandvoetbal Uitchecken en vrije activiteit 
12u-13u Afsluiting stage  
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4. Verblijf Ter Helme 

U verblijft in Ter Helme, een jeugdvakantie verblijf. We hebben het deel de Zandboot afgehuurd. Dit 

zijn geen luxekamers. Niet alle kamers hebben een eigen badkamer. We hebben in het totaal 108 

bedden afgehuurd verdeeld over 2persoons, 4persoons, 5persoons en 8persoons kamers.  

Het verblijf betreft half pension, aankomst op zaterdag middag en uitchecken op maandag 

voormiddag. Er is dus ontbijt voorzien op zondag en  maandagochtend en avondeten op zaterdag en 

zondagavond. 

Het ontbijt en avondmaal vinden plaats op vastgelegde uren. We vragen dan ook aan iedereen om 

op tijd aanwezig te zijn: 

- Ontbijt: 8u 

- Avondmaal: 18u30 

 

5. Wat meebrengen 

Wij vragen iedereen om de weerberichten in de gaten te houden en jullie kinderen voldoende warm te kleden. 

Let erop dat het aan zee hard kan waaien. Voorzie dus gepaste kledij. 

Wat moeten jullie voetballertjes zeker meenemen: 

- Naast voetbalschoenen en beenbeschermers ook loopschoenen voor buiten. 

- Een handig zakje of tas om voetbalschoenen of loopschoenen mee te nemen 

- Regenjasje voor als het regent of hard waait 

- Voldoende extra kledij: al naar gelang het weer (broek, trui en sokken (zodat natte of bezwete kledij 

gewisseld kan worden) 

- Slippers of iets gelijkaardigs voor tijdens de middagpauze 

- Gemakkelijke kledij voor ’s avonds 

- Zwemkledij en badhanddoek 

Tijdens het verblijf in Ter Helme is er bedlinnen voorzien. We vragen echter aan iedereen omvoldoende 

handdoeken en washandjes mee te nemen. 
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6. Nevenactiviteiten  

Terwijl de voetballers hun ding doen op het strand of in de duinen, zijn er tal van leuke randactiviteiten te doen in 

Nieuwpoort: 

- Bezoek Nieuwpoort: vernieuwde dijk en haven 

- Kinderboerderij 

- Vismijn 

- Museum van Albert I 

- Fiesten of kuieren langs de dijk 

 

Deze activiteiten kunnen vrijblijvend en op eigen initiaief gedaan worden. Tijdens de avond zorgen we vanaf 20u 

voor een geanimeerd avondprogramma in de zalen op de 1ste verdieping. 

 

7. Schoentjes dienst 

Met Yana en Sarah voorzien we ook zowel op zaterdag als zondagavond een schoentjesdienst (dit is bewaking op 

de gangen door onze opvangsters) tussen 20u en 23u. Hierdoor kunnen jullie als ouders rustig nog iets drinken in 

de bar, terwijl jullie kinderen slapen. Mocht er iets zijn komen zij u in de bar op de 1ste verdieping verwittigen. 


