
 

 Elkore’s CampertripsElkore’s Campertrips  

De teugels vieren, even het nest verlaten en er op uit trekken:De teugels vieren, even het nest verlaten en er op uit trekken:   
     

- Om te genieten of om de fysieke conditie te tarten, 

    - In groep, klein gezelschap of solo, 

  - Voor één of voor enkele dagen…  
Wat je ook mag betoveren om er eens uit te vliegen — tenzij je 

stoer voor tent en plunjezak kiest — per CAMPER is het een 

aparte belevenis. Bovendien helpt een woonmobiel om de 

behaaglijkheid te handhaven, ook bij evenementen in 

tussenseizoenen of als het zonnetje staakt.  
 

WANDELDAGEN 
 

Al meerdere jaren inviteert 

Elkore ieder seizoen zijn mensen 

voor een leuke zondagse 

wandelnamiddag. Iedereen kan 

hierbij aansluiten en meteen de 

sfeer van Elkore komen smaken.  
 

Deze activiteit blijft 

voortbestaan. De camper kan hier 

dienen voor carpooling en geeft 

bij picknick of “Café-après” 
mogelijkheden om buiten een 

gezellig onderonsje te serveren. 

Bij voldoende respons zullen er 

meer voldaagse wandelingen in 

het programma verschijnen. 

MEERDAAGSE TRIPS 
 

Als groepje van max. 4 à 5 mensen zo veel als mogelijk buiten in de 

natuur vertoeven: de Belgische of Luxemburgse Ardennen, de 

Duitse Eifel, de streek van de Gaume met zijn zachte microkmaat…  
Met veel wandelen maar ook zwemmen, observeren, stilte genieten, 

lekker pret maken of diepzinnige gesprekken,… Samen kokkerellen 
en het “huishouden” verzorgen.  
 

Een uitdaging om je kwetsbaar te durven opstellen in:  

- harmonisch samenwonen met beperkte binnenruimte,  

- het uiten van je creativiteit, met begrip voor ieders eigenheid,  

- achting voor elkaar en wederzijds vertrouwen,  

- het bewaren van rust en evenwicht, telkens wanneer een “vleugje 
reflectie” jou komt verrassen…  

Maar boven al veel ruimte om de natuur te beleven!  

 

HOE DEELNEMEN ? 
 

Elkore programmeert af en toe evenementen voor een klein 

gezelschap waarop je kan inpikken. Ook mag je zelf met voorstellen 

komen voor één– of meerdaagse trips, in overleg een termijn en 

bestemming bepalen, zelf een groepje samenstellen of met Elkore’s 
hulp gegadigden uitnodigen om aan te sluiten via vb. Facebook of de 

website.   

“SOLI-TRIPS” 
 

Voor jou alleen  

reserveren.  

Soms kies je er voor  

om even uit het ritme  

te stappen en de pijn- 

locatie te verlaten,  

zodat het beter lukt  

om alle elementen op  

een rijtje te zetten:  

bij crisismomenten  

of bij belangrijke  

beslissingen of bij  

gemis aan duidelijke perspectieven,…  
 

Rustige natuur opzoeken gedurende een dagdeel, een hele dag of 

nog een dagje extra voor ruggespraak, om wat meer energie te 

tanken of om de hersenspinsels wat meer rust te gunnen…  
 

Zo een “SOLI-TRIP” kan je natuurlijk ook louter voor ontspanning 
versieren. Nogal wiedes! Alleen voor jou. Je laat je verrassen en 

vertrouwt op de leuke ervaringen uit eerdere trip of je komt met 

eigen wensen voor het reisschema. 

 

 
BIJDRAGE VOOR DEELNAME:  

Faire, vrije donatie.  

 

Klik hier voor E-MAILCONTACT. 

 

“Op stap met Elkore is altijd een 
beetje  

goedlachs en spiritueel!” 
 

 

 

(Je kan de afbeeldingen aanklikken om ze te vergroten.)  
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